
Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./fax: 87/414-678, 414-644   Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert      Megjelenik hetente. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

Tapolca, Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059Batsányi u. 1.

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644

Mobil: 06-20/980-8059

XXVII. évf./10.   2021. március 13.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL
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keresünk Nemesgulácsi
telephelyre 3 műszakos

munkarendbe munkatársat
partnerünk számára.

Darukezelői végzettség
előnyt jelent.

Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk

jelentkezését a

06 70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

telefonszámon,
vagy az

e-mail címen

TŰZIFA VÁSÁR AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL
KEDVEZŐ ÁR, MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC VÁLOGATOTT TŰZIFA (2 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 116 205 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 138 430 Ft

CSER HENGERES TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 125 730 Ft

Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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GÉPKEZELŐT

Kékkúti palackozó üzemébe

keres!
Mindenképp jelentkezz, ha:

Amit mi kínálunk:

• Betöltötted a 18. életévedet, jó munkabírással rendelkezel és
megbízható vagy

• Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos, 12 órás munkarend
(2 munkanap, 2 pihenőnap)

• Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25% délután, 45% éjszaka
• Teljes körű élet és balesetbiztosítást
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi

lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés
az alábbi várjuk:

ő ed edet
elérhetőségen

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Mobil: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.

Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Jelentkezz még ma!

06-88/400-453; 06-20/929-2430

Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

3 műszakos munkarendbe
ÉLELMISZER CSOMAGOLÓKAT

205.000+5.000 Ft/hó
egyszerű feladatok, ülő-álló munkaállomások

Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
hétvégén +50%

Cafeteria 310.000 Ft/év
Termékjuttatás, és vásárlási kedvezmény

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 215-245.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (10-20-40%), Étkezési támogatás,

Cafeteria, Teljesítmény prémium, 13. havi bér,
Gyermekek iskolakezdési támogatása

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;

M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;
A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

06-20/414-3177

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet

(csomagoló, csomagleszedő) munkakörbe
szigetelőanyag-gyártó munkatárs

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termék mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség szükséges
- 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer

Jelentkezni lehet: www.whc.hu
06-92/550-641, 06-30/269-6682
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

Csatlakozzon csapatunkhoz, mi megbecsüljük szakembereinket!

Részletekről érdeklődjön a +36 70 199
telefonszámon, és küldje el önéletrajzát

a bcsizmadia@dga.hu email címre.

8662

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft-hez

rendelkező
munkatársakat keresünk hosszú távú, stabil

munkavégzésre.
Megnövekedett rendelésállományunk miatt

nagymértékben bővítjük létszámunkat
az alábbi munkakörökben:

szakképzett, fémipari tapasztalattal

Ha szeretne egy stabil, 100%-ig magyar tulajdonú cégnél
dolgozni, van szakirányú végzettsége és tapasztalata,

akkor jelentkezzen hozzánk!

Mosós (betanított munka)
Hegesztő
Lakatos

Szerelő-csomagoló (betanított munka)
Fényező

Hegesztő robot gépkezelő
CNC forgácsoló gépkezelő/programozó

Munkavégzés helye: Devecser és Nemesgulács

Elvárás: fémipari tapasztalat, darukezelői
bizonyítvány, pontos, precíz munkavégzés,

több műszakos munkarend vállalása

Csatlakozzon csapatunkhoz, mi megbecsüljük szakembereinket!
Részletekről érdeklődjön a +36 70 199

telefonszámon, és küldje el önéletrajzát
a bcsizmadia@dga.hu email címre.

8662

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft-hez

munkakörbe keresünk munkatársat
hosszú távú, stabil munkavégzésre.

Ha szeretne egy stabil, 100%-ig magyar tulajdonú cégnél dolgozni,
van szakirányú végzettsége és tapasztalata,

akkor jelentkezzen hozzánk!

RAKTÁROS

Feladatok: • Az előállított termékek szerelvényeinek, szerelési
anyagainak kezelése, raktározása.

• A termékek jelölése, címkézése, rakodása,
raktárhelyen történő rendszerezése.

• Termékek komissiózása, adminisztratív és fizikális
kiadása a termelése számára.

• Folyamatos kapcsolattartás a szerelő üzem és
a központi raktár között, az anyagigények megfelelő
kiszolgálása érdekében.

• Középfokú végzettség.
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
• Elhivatottság, megbízható, precíz és önálló

munkavégzés.
• Többműszakos munkarend vállalása.

• Targoncavezetői engedély és tapasztalat.
• Raktározás, logisztika területén szerzett tapasztalat.
• MS Office ismerete (Word, Excel, Outlook).
• ABAS/SAP vállalatirányítási rendszer ismerete.

• Fiatalos, dinamikusan fejlődő vállaltnál, hosszú távú munkalehetőség.
• Támogató, tanulást és fejlődést ösztönző vezető.
• Munkába járás támogatása.

Elvárások:

Előny:

Cserébe az alábbiakat kínáljuk:

Munkavégzés helye: Nemesgulács

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére felvételt hirdet
az alábbi munkakörökben:

• INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ

• KŐMŰVES és SZOBAFESTŐ

Feltétel: ingatlanközvetítői végzettség és ennek megfelelő
szakmai tapasztalat, B típusú jogosítvány, saját autó

Feladatok: ingatlan közvetítés, értékbecslés, a cég tulajdonában lévő
ingatlanok menedzselése,

gyakorlattal rendelkező, „ezermester” karbantartó munkatársakat.

továbbá, ingatlanfejlesztői részlegünk fizikai munkakörben keres:

Önéletrajzokat az ingatlanpatika@gmail.com-ra várjuk. Érdeklődni további információkért
a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbert asszisztens munkatársunknál lehet.

1

parkfenntartási feladatok ellátására.

fő B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keres

Kékkút Község Önkormányzata

Érdeklődni délelőtt a 87/563-055-ös telefonszámon lehet.

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

06-30/620-5049
www.szlbau.hu

GÉPKEZELŐ,
KŐMŰVES

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 15-től március 21-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. Áraink változatlanok,
étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Szombat:
Vasárnap:

fokhagymaleves, sertéspörkölt tarhonyával
magyaros burgonyaleves, carbonara

zöldséleves lúdgégetésztával, sóska/spenót tükörtojással, sós burgonyával
palócleves, krumplis tészta csemege uborkával

csontleves, Stefánia majonézes vitaminsalátával
zöldborsóleves, csirkepaprikás galuskával

csontleves, rántott sajt rizzsel, tartárral

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

199
Ft/db

398 Ft/l

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

638 Ft/l

0,5 l

319
Ft/db

785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

Március 15-én:
12.00 - 19.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

Március 15-én:
10.00 - 16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése. Z-Szabó Bau és Társa

és
alvállalkozó

azonnali
kezdéssel felvesz.

köművest
köműves

brigádot

„Z-SZABÓ-BAU”„Z-SZABÓ-BAU”

építé
si vállalkozás

építé
si vállalkozás

Érd.:06-30/216-3528
06-70/421-5725



ÉPÜLET ÉS JÁRMŰ
ÓZON FERTŐTLENÍTÉS,

LÉGTISZTÍTÁS,
KLÍMATISZTÍTÁS
SZAGTALANÍTÁS!

+36-30/896-8818

BARÁTH
SERVICE

POINT

o3

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.com

Tel.: 06-87/535-220 vagy
önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba

szakmunkások részére
többműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• CNC GÉPKEZELŐ
• LAKATOS-HEGESZTŐ

• ALU ÖSSZESZERELŐ

Gombásodás, penészedés kezelése!

Tel.: +36-70/421-4829

Épületek klíma szellőztetőrendszerei;
kárpitok kezelése, dohányfüstmentesítés;

lakóépületek fertőtlenítése;
hűtőházak, élelmiszerraktárak,
hűtőkamionok fertőtlenítése;

dohos pincék, penészes falak kezelése;
éttermek, hotelszobák szagmentesítése

és fertőtlenítése;
kórházak, rendelők, laborok fertőtlenítése;

fagyasztás, tárolás előtti zöldségek,
gyümölcsök sterilizálása;

ruházat fertőtlenítése hosszú időre való
tárolás előtt.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

199
Ft/db

398 Ft/l

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

259
Ft/db

319
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

Március 15-én:
07.00 - 16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

Március 15-én:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

NYITVATARTÁS:

Hétfőtől szombatig:

07.00-19.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

Március 15-én:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értek-
becslő Iroda Tapolca,  Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági feltétel
nélkül, tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkal foglalkozom 24 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök, in-
gatlanközvetítő
Badacsonyörsön külterületi balatoni
panorámás, 2432 m2-es telekterületű
erdő 13 m2-es boltíves pincével, 26
m2-es hétvégi ház építésének lehető-
ségével eladó. Ir.ár: 16 mFt T.: 06-
20/615-6635
Tapolca központjában részben felújított,
38 m2-es földszinti társasházi lakás el-
adó. Ir.ár: 11,5 mFt T.: 06-20/915-6635
Tapolcán szép állapotú 1. emeleti, 1 és
fél szobás erkélyes lakás eladó. Ir.ár:
17,9 Mft Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán jó állapotú 1 egész + 1 fél
szobás, erkélyes, önálló gázfűtéses, tár-
sasházi lakás garázzsal eladó. Együttes
ir.ár: 14 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Gyepükaján külterületi részén 79 m2-
es hasznos területű ház 6176 m2-es
gyümölcsfás major szántófölddel eladó.
Ir.ár: 7 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosában nappali+4szo-
bás, felújított, tetőtér beépítéses csa-
ládi ház garázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár:
39,9 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 2 egész + 1 fél szobás, für-
dőszobás, 72 m2 hasznos lakóterületű
családi ház, garázzsal, fatárolóval, 429
m2 önálló udvarral eladó. Ir.ár: 22
mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év ta-
pasztalatával, széles vevőkörrel a
lehető legjobb vevőt találja meg 
ingatlanára, 3% közv.díjért. www.
badacsonyingatlaniroda.hu Tel.: 06-
30/9477-270 dr. Benda Ferencné_____________________________

Készpénzes vásárlással keresek Ba-
dacsony 20 km-es körzetében hétvé-
gi házakat, présházakat, parasztháza-
kat, telket, panziót, vendégházat. Tel:
Török Tamás 06-20/959-6293_____________________________

Tapolcán tetőteres családi ház, 70
m2-es eladó közös udvarban, új tető-
szerkezet, korszerű fűtésrendszer, kis
udvar, pince és garázs. Ne riadj vissza
a közös udvartól, gyere és nézd meg!
Érd.: 06-30/658-2869_____________________________

Lesencetomaj Község Önkormányzata
eladásra meghirdeti a tulajdonát képe-
ző, Lesencetomaj, külterület 0128 hrsz-
ú ingatlan természetben meghatározott
1.090 m2 területű, kivett, telephely
megnevezésű 1090/4306 ingatlanré-
szét. Az ingatlanrész ára: 2.400.000.Ft.
Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet te-
lefonon vagy ímélen (+36 87/436-014,
+36 20/456-0410, e-mail: 
polgarmester@lesencetomaj.hu)._____________________________

Tapolca kertvárosában vennék 2 szo-
bás, összkomfortos, jó állapotú kertes
házat. kb. 200 négyszögöl telekkel.
Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Eladó Zalahalápon 792 m2 közműve-
sített sarki telek. Ir.ár: 4,2 mFt Tel.: 06-
70/779-1014_____________________________

Keresünk családi házakat, lakás-
okat, építési telkeket, nyaralókat, pin-
céket, zártkerti ingatlanokat, szőlő-
ket és területeket. Ingatlanok véte-
le, eladása teljes körű lebonyolítás-
sal hatékonyan, rövid időn belül sa-
ját, belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán belül
felvesszük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 félszobás,
részben felújításra szoruló, közös ud-
varos, összkomfortos, gázfűtéses csa-
ládi ház, 230 m2-es telekrésszel  ked-
vező áron eladó.  Ár: 7,99 M FT Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörökön 2000 m2-es pano-
rámás belterületi, építési telek eladó,
melyből 2 önálló  telek is kialakítható.
Ár: 16,9 M FT Tel: +36 70 376 7820
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Kertépítéshez férfi munkaerőt keresek.
Tel.: 06-70/7789-456 _____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre a
Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra ke-
resünk: Fiatalos csapatunkba felszolgáló
/ pultos munkatársakat. (nyelvtudás
előny) Elsősorban gyakorlattal rendel-
kező, környékbeliek jelentkezését vár-
juk! Érdeklődni: 06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre a Tat
kávézóba /a mólón lévő üzletünkbe/
keresünk: Felszolgáló/pultos munkatár-
sakat a nyári szezonra. Elsősorban gya-
korlattal rendelkező, németül vagy an-
golul jól beszélő, környékbeliek jelent-
kezését várjuk! Érd.: 06/30 859 0842_____________________________

Autóbusz sofőrt keresünk Tapolcáról,
vagy környékéről, szerződéses járatra!
Telefonszám: 06-20/471-2035_____________________________

Kőműves és segédmunkás kollégákat
keresünk 1998 óta sikeresen működő
vállalkozásunkba Tapolca és környékéről
kisebb alapozási és egyéb feladatokra
B kategóriás jogosítvánnyal éves ál-
lásra. Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, munkaruha, munkába járás
támogatása, évi kétszeri leállás, sza-
badság terhére. Évi kétszeri béren kí-
vüli juttatás. Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Teherautó szerelésben jártas autó-
szerelelőt, mezőgép szerelőt vagy
géplakatos kollégát keresünk tapolcai
munkahelyre. Tel.: 06-30/947-7509_____________________________

Révfülöpre, meglévő fiatalos csapa-
tunkba keresünk gyorséttermi szaká-
csot,  konyhai kisegítőt, pultost éves
illetve szezonális munkaviszonyra. 
buferev@gmail.com  +36204800650_____________________________

Külső szigeteléshez értő szobafestő,
mázolót felveszünk éves állásra, ta-
polcai telephelyre, bérezés megálla-
podás szerint. Érd.: 06-30/9933-953_____________________________

Tapolcára a Rétes bisztróba munkájára
igényes, büfékonyhában jártas pul-
tos-felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.:
06-30/959-2106_____________________________

Fémhulladék felvásárló telepünkre ke-
resünk, udvaros-segédmunkás mun-
kakörbe alkalmazottat. Elvárások: mű-
szaki, vagy fémipari ismeretek. A kü-
lönböző hulladék fajták ismerete (réz, alu,
vas…). A telepre bekerülő fémhulladé-
kok válogatása, a színesfémek vastala-
nítása, darabolása, szállításra történő elő-
készítése, egyéb rakodási munkálatok kis
és beszállításkor, stb. Targoncás jogo-
sítvány, szakmunkás végzettség előnyt
jelent. Amit nyújtani tudunk: Korrekt fi-
zetés, 8 órás munkarend, képzési lehe-
tőség. A fényképes önéletrajzos jelent-
kezést az info@ferrover.hu e-mail cím-
re kérjük.

Energetikai tanúsítást vállalok gyors
határidővel, kedvező áron Tapolcán és
környékén. 06-30/956-7005_____________________________

Kőműves vállalja: családi házak, nya-
ralók külső-belső átalakítását, teljeskörű
ügyintézéssel, generálkivitelben. Tel.:
06-70/391-8147_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid ha-
táridő. Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGULÁS ELHÁ-
RÍTÁS. Czanka Barnabás Tel.: 06-
87/321-529, 06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztatikus
porfestése, garanciával! Háromi Zsolt,
06-30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-093 Sza-
bó Norbert_____________________________

Költöztetést vállalok rakodással és
egyéb áruszállítást. Tel.: 06-20/946-9678_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, ker-
ti faházak, bútorok gyártása, beszere-
lése, asztalosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban ja-
vítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, au-
tóalkatrészek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos mun-
kát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, ki-
ülők, garázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást vállalunk.
Tel.: 06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapé-
tázás, gipszkartonozás, helyszíni fel-
mérés, árajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés, ter-
vezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karbantar-
tását, felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruházak, is-
kolák, óvodák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, redő-
nyök, reluxák, különféle bel- és külté-
ri árnyékolók beépítése, javítása, cse-
réje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla, kő,
műkő felületek pl.: járművek, pótkocsik,
alvázak, kerítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Tetőtér
beépítése, gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel válla-
lunk, szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor házhoz-
szállítás, költöztetés rakodással, ajtó-
tól ajtóig szállítjuk és igény szerint be-
rendezzük bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, takarí-
tás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű házfel-
újítás, burkolás, betonozás, vakolás, ke-
rítések, támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás, sitt hordás.
UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka számlaké-
pesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületbontást, teljeskörű felújítást,
építést, árufuvarozást, költöztetést, lo-
mok elhordását vállalom. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-70/279-9040

Csemegeszőlő 3 rügyes oltócsapok
rendelhetők a petur55@freemail.hu
e-mailen 500 ft/db áron. Fajták: csa-
bagyöngye,palatína, Eszter, favorit,
pannónia kincse, szőlőskertek ki-
rálynője, moldova, suvenir és bolgár._____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-2759_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros tolo-
gatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfű-
részek, ELU gérvágó-körfűrész átfordítható
asztallal, légkompresszorok 4 L-től 100 L-
ig különböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is, benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok,
kétkezes vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus
fúrók, felsőmarók, kis- és nagyflexek, sza-
lag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, aszta-
li kettős és vizes köszörűk, dekopírfűré-
szek, felsőgerendás vizes csempevá-
gók, állítható csőmenetvágó, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcskeverők, hidra-
ulikus tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok, eladó. Szer-
számgépek, kerti gépek szervizelése.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók, ak-
kus porszívó, benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum profi CO he-
gesztő, Bosch – ELU orrfűrészek 220 V,
elektromos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350 mm, ben-
zinmotoros sterimó, Wacker döngölő-
béka, kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesztők új 140-160
A Avis, központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassági lánc-
fűrészek és sövényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari szalámi szele-
telő gép, eladó. Hibás vagy használaton
kívüli profi kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Takarmány kukorica- és búza zsákol-
va illetve lucerna-, széna- és szalma kör-
bála eladó Tapolcán. Szállítás megold-
ható!. Tel: 06-30/900-2711_____________________________

Bezárt panzióból különböző tárgyak
eladók. Asztalok, székek, tömörfa
ágyak, vendégágyak, minőségi fehér
abrosz, radiátor, poharak. Bada-
csonytördemic  06-20/991-2029_____________________________

Magas humusztartalmú jó minőségű
termőföld eladó. T.: 06-20/9553-267 _____________________________

Minőségi termőföld eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-68-08

_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tűzifa eladó
30.000 Ft (1x1x1,7), 20.000 Ft (1x1x1)
Fűrészelt ágfa is kapható. Válassza a
korrektséget. Érd.: 06-30/604-2395_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással és
igény szerint fatárolóba pakolással el-
adó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhakészen.
Fenyő széldeszka léces és széles szál-
lítás. T.: 06-20/9469-678
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és- karó-
ra megrendelést felveszek. Tel.: 06-
30/929-6970. EUTR: AA5811791_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz, kiváló
fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. T.: 06-
30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra, Szigli-
getre, Szentbékkállára helyi újság-
kihordót keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas kollé-
gát keresünk. Bejelentett éves állás. Ta-
polca környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Zalacsány mellett, Bókaházán köz-
vetlenül a falu mellett gyönyörű kilá-
tással 1850 m2-es zártkerti terület 40
m2-es cseréptetős házzal,további be-
építési lehetőséggel 500 m2 szőlővel,
20 db termő gyümölcsfával eladó.  Ár:
2,9 M Ft     Ugyanitt 2800 m2 zártker-
ti terület beépítési lehetőséggel el-
adó. Ár: 2,3 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es kétszintes
(+ tetőtér), akár 2 generációnak, pan-
ziónak is alkalmas, 5 szoba + 2 nap-
palis, 2 konyhás, 3 fürdőszobás, szi-
getelt, kiváló állapotú családi ház nagy
terasszal, gyönyörű kilátással, teljes,
igényes Tel: +36 70 376 7820    _____________________________

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-es egy-
szintes, felújított családi ház,  további 100
m2 gazdasági épület (2 garázs, nyári
konyha, tároló), 781 m2 telken, nagy, térk-
övezett udvarral a déli városrészben el-
adó. Ár: 34,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Gyenesdiáson 2 db belterületi építési
telek eladó. 1100 m2-es 13,5 M Ft,
1400 m2-es 16,9 M Ft._____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba nappali, kony-
hás tégla építésű, összközműves csalá-
di ház, összesen 2155 m2 belterületi tel-
ken, kerttel, 40 db termő gyümölcsfával,
500 m telepített akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Ingatlan eladás, ingatlan vétel pré-
mium szolgáltatással. Tel: +36 70
376 7820

Tapolcán lakást vásárolnék csak tu-
lajdonostól. Tel.: 06-30/273-7764_____________________________

Keresek kb. 40 m2-es, jó állapotú, be-
költözhető, zuhanyzós, központi fűtéses,
földszinti vagy liftes házban 3. emele-
tig eladó lakást. Tel.: 06-30/550-2211_____________________________

Tapolca központi részén 95 m2-es
családi ház jellegű, földszintes, gáz-
konvektoros fűtésű polgári építésű 2
szoba, összkomfortos lakás tulajdo-
nostól eladó. Tetőtér beépíthető. A
vásárláshoz mindenféle állami támo-
gatás igénybe vehető. Egy hónapon be-
lül költözhető. Ir.ár: 15.499.000 Ft.
Tel.: 06-20/3720-400

Középkorú házaspár  saját részre ke-
res kiadó kis nyaralót panorámával jú-
lius 1-től augusztus 15-ig a Balaton-fel-
vidéken Tapolca és Zánka között bárhol.
Víz, villany, fürdőszoba, konyha szük-
séges. Tel.: 06209350304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca 8/B szám
alatt 25 m2-es új állapotú, frissen fes-
tett, tetőtéri, bútorozatlan lakás meg-
bízható, nem dohányzó, leinformálha-
tó bérlőnek (1 fő) liftes társasházban mi-
nimum 1 évre kiadó. Rezsi fogyasztás
alapján külön fizetendő, háziállattal
nem költözhető. Érdeklődni munkana-
pokon 9-16 óráig a 30/815-26-07-es te-
lefonszámon lehet._____________________________

Kiadó albérletet keresek saját részre
Badacsonytördemicen, Badacsonyto-
majon, Badacsonyörsön, vagy a kör-
nyéken. Minden megoldás érdekel.
Tel.: 06-70/247-4037_____________________________

Tapolcán bérelnék kisebb kertet, vagy
vennék! Tel.: 06-87/415-059_____________________________

Keresek kiadó 2 szobás, erkélyes,
bútorozott lakást Tapolcán. Biztos anya-
gi háttérrel rendelkező dolgozó, józan
életű, egyedülálló fiatalember vagyok.
Tel.: 06-70/304-8221_____________________________

Tapolcán, közel a városközponthoz
97 m2-es, összkomfortos, 2,5 szobás
ház  kis kerttel, kocsi beállóval hosz-
szútávra kiadó. Ár: 130.000- Ft/hó. Tel:
+36 70 376 7820

Garázs eladó vagy kiadó Tapolcán. 
Tel.: 06-70/556-7993

Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óriásplakát,
molinó készítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, feliratozása. Köl-
csey Nyomda, Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 414-678, 06-
20/980-8059_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP. Du-
guláselhárítás, kamerás állapotfelmé-
rés, csatornaépítés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek nyom-
vonalazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

Kőműves munkákat, belső átalakí-
tást, falazást, vakolást, betonozást,
térkövezést, ill. járólapozást, csempé-
zést vállalok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

Fertőtlenítés, tisztítás, gombásodás-
penészedés kezelése, lakóházak,
nyaralók, hűtőkamionok, személy-
gépjárművek szagmentesítése és
fertőtlenítése. Tel.: +36-70/421-4829_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-dugu-
láselhárítás, javítás-karbantartás-új
rendszerek kiépítése. Balogh Zsolt. E-
mail: balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes vagy
részleges átalakítását, felhajtását, sze-
gését! A hét minden napján rugalmas
nyitva tartással! tel: 30/577-4191 _____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek, ke-
retek, fedések, vázák, mécsesek, sír-
tisztítások, sírfelújítások, betűvésés.
Szabó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrend-
szerek javítása, lakatosmunkák szak-
szerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése. Tel.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás, nád-
tető lángmentesítése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron. Csem-
pézést, járólapozást, stb. Tel.: 06-
30/938-8904_____________________________

Nyaralók takarítását vállaljuk: Bada-
csony, Badacsonytomaj, Ábrahám-
hegy, Pálköve, és Révfülöp környé-
kén!Érdeklődni : 06-20/368-7322 és 06-
20/542-3075_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves munkák,
teljes házfelújítás! Szőlőmunkák, fű-
kaszálás, fűnyírás és bozótirtás. Családi
há, nyaraló kerti munkáit is vállaljuk.
Tel.: 06-30/8548-119-_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása,
gallyazása épületekre, villanyvezetékre
lógó ágak levágása és ezek közelében
lévő fák kivágása, zöldhulladék elszállí-
tás. Szabó Adrián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát vál-
lalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Nissan Micra 1,4, 2000. 12. havi, má-
jusig műszakival (alufelni, vonóhorog, klí-
ma, központi zár) hölgy tulajdonostól el-
adó! Ir.ár: 340.000 Ft. Ugyanitt: Fiat Pun-
to 1,2 2003-as bontott alkatrészei eladók
(lámpák, komplett kipufogó, önindítő, ge-
nerátor stb.). Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárí-
tott faanyagok, gyalult deszkák, OSB la-
pok, stáflik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók. Válla-
lunk gyalulást, méretre vágást, párká-
nyok, lépcsőlapok gyártását. Tapolca,
Gyulakeszi út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat, pár-
nákat, öreg bútorokat, régi bolti és
gyógyszertári bútorokat, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, hagyatékból
maradt tárgyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Házi füstölt termékek (sonka, kolbász,
szalonna) eladók. Érd.: 06-30/851-1963_____________________________

Búza, búzaszalmabála 160x120-as el-
adó. Búza 6.000 Ft/q, szalmabála 4.000
Ft/db. Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

Termelőtől DESIREE BURGONYA eladó
30kg-os zsákokban! Házhoz szállítással
Pula-Tapolca útvonalon 4000Ft/zsák.
Tel.: 06-30/395-1779  _____________________________

Centrifuga, forgótárcsás mosógép,
felültöltős-ablakos mosógép, szárítógép,
fagyasztó szekrény-fagyasztó láda,
420 l-es fagyasztó láda, valamint kony-
habútor felszereléssel együtt eladó.
Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Fahasító 20 cm átmérőjű kúppal 380 V-
os motorral eladó. Tel.: 06-30/273-7764_____________________________

Eladó 6 fiókos, 250 l-es fagyasztó-
szekrény, 70 l-es kishűtő, 9 terítékes be-
építhető mosogatógép garanciával.
Érd.: 06-30/896-8818_____________________________

Jó minőségű kertiföld eladó. (Esetleg
szállítással.) Tel.: 06-30/3291-608

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Munkalehetőségek Tapolca környékén:
ÖSSZESZERELŐket, CNC GÉPKEZELŐket
illetve LAKATOS-HEGESZTŐket kere-
sünk. 1 vagy többműszakos munkarend!
Versenyképes bérezés, munkába járás
támogatása. Érdeklődni a 70/3801553-
as telefonszámon lehet._____________________________

Munkaerőt keresünk! Fémhulladék
kezelő telepünkre olyan nehézgépke-
zelőt keresünk, lehetőleg fémipari vagy
műszaki végzettséggel, aki a rakodási
munkákon kívül el tudja végezni a fé-
mek válogatásával, vastalanításával,
darabolásával kapcsolatos munkát is.
C kategóriás jogosítvány, gépkezelői ta-
pasztalat előnyt jelent. Amit nyújtani tu-
dunk: kiszámítható munkaidő, gyakor-
latilag túlórák nélkül, nincs hétvégi
munkavégzés. Versenyképes fizetés! Ha
úgy gondolod, hogy ezeknek a 
feltételeknek meg tudsz felelni, akkor
küld el fényképes önéletrajzodat a
verczattila@ferrover.hu e-mail címre.
FERROVER KFT., TAPOLCA 
www.ferrover.hu_____________________________

Zöld Ráskó Kft. férfi munkaerőt keres
az alábbi feltételekkel: fizikai munkára
való alkalmasság, józan életvitel. A fel-
vételnél előnyt jelent: B kategóriás jo-
gosítvány, motorfűrész kezelő vég-
zettség, traktor jogosítvány, mezőgaz-
dasági gépkezelő végzettség, erdé-
szeti és kertészeti munkában való jár-
tasság. Érdeklődni a 06-30/749-9002
telefonszámon lehet.

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozmeto-
lógus és radiológus szakorvos dr. Palikóné
dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek, haj-
gyógyászat, visszér, orvosi kozmetológiai
beavatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734_____________________________

A tapolcai Piac és Vásárcsarnok to-
vábbra is üzemel a Kormányrendelet ér-
telmében, kedden és pénteken 6-12.
Várjuk kedves vásárlóinkat.

Autóvezetés gyakorlása oktatóautóval
jogosítvánnyal rendelkezők részére. Órán-
ként 5000 Ft-ért. Tel.: 06-20/4874-586_____________________________

Nyelvoktatás, korrepetálás kényel-
mesen az otthonából online német és
francia nyelvből. Diplomás nyelvta-
nár, több, mint 10 éves tanítási gya-
korlattal. Érdeklődni: 0630/7868275

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

Varrás! Meghízott – lefogyott? Alakít-
tassa át ruháját, bélés csere, cipzár cse-
re, függönyszegés, nadrág felhajtás
azonnal. Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-
16 óráig. Szájmaszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhe-
lyek beüzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berendezések
javítása, villanyés gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gázszerelő T.:
06-20/520-2465_____________________________

Vashulladék, lemezhulladék és autó-
roncs felvásárlás. Tel.: 06-70/941-2352_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkőtelenítés,
gázkészülékek cseréje, engedélyeze-
tése, beüzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elemzés, kon-
denzációs technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felület-
kezelése, kerítés, térkő és házlábazat
tisztítása magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga Zoltán 06-
70/224-1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági épü-
letek korhű felújítását vállalja építőipari
Kft. autentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes ki-
vitelben - saját gyártás - megrendel-
hetők. Vállaljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka megbízható, he-
lyi szakembertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig min-
den, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés.
Valamint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt terü-
letek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építését. Nya-
ralók és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rendszerrel.
Csatornacsövek nyomvonal keresése,
javítása. Kiszállási díj nélkül, garanci-
ával. Tel.: 06-20/9844-667 e-mail: 
berci0621@gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi árufu-
varozás. Építőanyag szállítás, költöz-
tetés, sitt lerakás, konyhakész és mé-
terfa szállítás. Lakások, nyaralók, ga-
rázsok teljeskörű lomtalanítása pincé-
től a padlásig. Minden, ami fuvar. Uitt:
kőművesmunkák, bontás, teljeskörű
házfelújítás, betonozás, kerítések épí-
tése, felújítás és festés. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fűtési
rendszerek javítása. Bojlerek vízkő-
mentesítése, wc-wc tartály javítás,
csapok-csaptelepek cseréje, gáztűz-
helyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fakivágás, vi-
harkár felszámolása, veszélytelenítés,
ledarabolás, faápolás, középmagas,
magas épületeken való munkavégzés
alpintechnikával. Kardos Alpin.  Tel.:
+36-30/251-6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, visszavágás, ki-
vágás, darabolás) ágdarálás, zöldhul-
ladék elszállítás, tuják formázása, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűkaszálás, fűny-
írás. Számlaképes, megbízható munka.
Kiss B. T.: 06-70/330-4272



ÉPÜLET ÉS JÁRMŰ
ÓZON FERTŐTLENÍTÉS,

LÉGTISZTÍTÁS,
KLÍMATISZTÍTÁS
SZAGTALANÍTÁS!

+36-30/896-8818

BARÁTH
SERVICE

POINT

o3

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.com

Tel.: 06-87/535-220 vagy
önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba

szakmunkások részére
többműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• CNC GÉPKEZELŐ
• LAKATOS-HEGESZTŐ

• ALU ÖSSZESZERELŐ

Gombásodás, penészedés kezelése!

Tel.: +36-70/421-4829

Épületek klíma szellőztetőrendszerei;
kárpitok kezelése, dohányfüstmentesítés;

lakóépületek fertőtlenítése;
hűtőházak, élelmiszerraktárak,
hűtőkamionok fertőtlenítése;

dohos pincék, penészes falak kezelése;
éttermek, hotelszobák szagmentesítése

és fertőtlenítése;
kórházak, rendelők, laborok fertőtlenítése;

fagyasztás, tárolás előtti zöldségek,
gyümölcsök sterilizálása;

ruházat fertőtlenítése hosszú időre való
tárolás előtt.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

199
Ft/db

398 Ft/l

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

259
Ft/db

319
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

Március 15-én:
07.00 - 16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

Március 15-én:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

NYITVATARTÁS:

Hétfőtől szombatig:

07.00-19.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

Március 15-én:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értek-
becslő Iroda Tapolca,  Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági feltétel
nélkül, tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkal foglalkozom 24 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök, in-
gatlanközvetítő
Badacsonyörsön külterületi balatoni
panorámás, 2432 m2-es telekterületű
erdő 13 m2-es boltíves pincével, 26
m2-es hétvégi ház építésének lehető-
ségével eladó. Ir.ár: 16 mFt T.: 06-
20/615-6635
Tapolca központjában részben felújított,
38 m2-es földszinti társasházi lakás el-
adó. Ir.ár: 11,5 mFt T.: 06-20/915-6635
Tapolcán szép állapotú 1. emeleti, 1 és
fél szobás erkélyes lakás eladó. Ir.ár:
17,9 Mft Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán jó állapotú 1 egész + 1 fél
szobás, erkélyes, önálló gázfűtéses, tár-
sasházi lakás garázzsal eladó. Együttes
ir.ár: 14 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Gyepükaján külterületi részén 79 m2-
es hasznos területű ház 6176 m2-es
gyümölcsfás major szántófölddel eladó.
Ir.ár: 7 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosában nappali+4szo-
bás, felújított, tetőtér beépítéses csa-
ládi ház garázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár:
39,9 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 2 egész + 1 fél szobás, für-
dőszobás, 72 m2 hasznos lakóterületű
családi ház, garázzsal, fatárolóval, 429
m2 önálló udvarral eladó. Ir.ár: 22
mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év ta-
pasztalatával, széles vevőkörrel a
lehető legjobb vevőt találja meg 
ingatlanára, 3% közv.díjért. www.
badacsonyingatlaniroda.hu Tel.: 06-
30/9477-270 dr. Benda Ferencné_____________________________

Készpénzes vásárlással keresek Ba-
dacsony 20 km-es körzetében hétvé-
gi házakat, présházakat, parasztháza-
kat, telket, panziót, vendégházat. Tel:
Török Tamás 06-20/959-6293_____________________________

Tapolcán tetőteres családi ház, 70
m2-es eladó közös udvarban, új tető-
szerkezet, korszerű fűtésrendszer, kis
udvar, pince és garázs. Ne riadj vissza
a közös udvartól, gyere és nézd meg!
Érd.: 06-30/658-2869_____________________________

Lesencetomaj Község Önkormányzata
eladásra meghirdeti a tulajdonát képe-
ző, Lesencetomaj, külterület 0128 hrsz-
ú ingatlan természetben meghatározott
1.090 m2 területű, kivett, telephely
megnevezésű 1090/4306 ingatlanré-
szét. Az ingatlanrész ára: 2.400.000.Ft.
Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet te-
lefonon vagy ímélen (+36 87/436-014,
+36 20/456-0410, e-mail: 
polgarmester@lesencetomaj.hu)._____________________________

Tapolca kertvárosában vennék 2 szo-
bás, összkomfortos, jó állapotú kertes
házat. kb. 200 négyszögöl telekkel.
Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Eladó Zalahalápon 792 m2 közműve-
sített sarki telek. Ir.ár: 4,2 mFt Tel.: 06-
70/779-1014_____________________________

Keresünk családi házakat, lakás-
okat, építési telkeket, nyaralókat, pin-
céket, zártkerti ingatlanokat, szőlő-
ket és területeket. Ingatlanok véte-
le, eladása teljes körű lebonyolítás-
sal hatékonyan, rövid időn belül sa-
ját, belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán belül
felvesszük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 félszobás,
részben felújításra szoruló, közös ud-
varos, összkomfortos, gázfűtéses csa-
ládi ház, 230 m2-es telekrésszel  ked-
vező áron eladó.  Ár: 7,99 M FT Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörökön 2000 m2-es pano-
rámás belterületi, építési telek eladó,
melyből 2 önálló  telek is kialakítható.
Ár: 16,9 M FT Tel: +36 70 376 7820
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Kertépítéshez férfi munkaerőt keresek.
Tel.: 06-70/7789-456 _____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre a
Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra ke-
resünk: Fiatalos csapatunkba felszolgáló
/ pultos munkatársakat. (nyelvtudás
előny) Elsősorban gyakorlattal rendel-
kező, környékbeliek jelentkezését vár-
juk! Érdeklődni: 06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre a Tat
kávézóba /a mólón lévő üzletünkbe/
keresünk: Felszolgáló/pultos munkatár-
sakat a nyári szezonra. Elsősorban gya-
korlattal rendelkező, németül vagy an-
golul jól beszélő, környékbeliek jelent-
kezését várjuk! Érd.: 06/30 859 0842_____________________________

Autóbusz sofőrt keresünk Tapolcáról,
vagy környékéről, szerződéses járatra!
Telefonszám: 06-20/471-2035_____________________________

Kőműves és segédmunkás kollégákat
keresünk 1998 óta sikeresen működő
vállalkozásunkba Tapolca és környékéről
kisebb alapozási és egyéb feladatokra
B kategóriás jogosítvánnyal éves ál-
lásra. Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, munkaruha, munkába járás
támogatása, évi kétszeri leállás, sza-
badság terhére. Évi kétszeri béren kí-
vüli juttatás. Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Teherautó szerelésben jártas autó-
szerelelőt, mezőgép szerelőt vagy
géplakatos kollégát keresünk tapolcai
munkahelyre. Tel.: 06-30/947-7509_____________________________

Révfülöpre, meglévő fiatalos csapa-
tunkba keresünk gyorséttermi szaká-
csot,  konyhai kisegítőt, pultost éves
illetve szezonális munkaviszonyra. 
buferev@gmail.com  +36204800650_____________________________

Külső szigeteléshez értő szobafestő,
mázolót felveszünk éves állásra, ta-
polcai telephelyre, bérezés megálla-
podás szerint. Érd.: 06-30/9933-953_____________________________

Tapolcára a Rétes bisztróba munkájára
igényes, büfékonyhában jártas pul-
tos-felszolgáló hölgyet keresünk. Tel.:
06-30/959-2106_____________________________

Fémhulladék felvásárló telepünkre ke-
resünk, udvaros-segédmunkás mun-
kakörbe alkalmazottat. Elvárások: mű-
szaki, vagy fémipari ismeretek. A kü-
lönböző hulladék fajták ismerete (réz, alu,
vas…). A telepre bekerülő fémhulladé-
kok válogatása, a színesfémek vastala-
nítása, darabolása, szállításra történő elő-
készítése, egyéb rakodási munkálatok kis
és beszállításkor, stb. Targoncás jogo-
sítvány, szakmunkás végzettség előnyt
jelent. Amit nyújtani tudunk: Korrekt fi-
zetés, 8 órás munkarend, képzési lehe-
tőség. A fényképes önéletrajzos jelent-
kezést az info@ferrover.hu e-mail cím-
re kérjük.

Energetikai tanúsítást vállalok gyors
határidővel, kedvező áron Tapolcán és
környékén. 06-30/956-7005_____________________________

Kőműves vállalja: családi házak, nya-
ralók külső-belső átalakítását, teljeskörű
ügyintézéssel, generálkivitelben. Tel.:
06-70/391-8147_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid ha-
táridő. Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGULÁS ELHÁ-
RÍTÁS. Czanka Barnabás Tel.: 06-
87/321-529, 06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztatikus
porfestése, garanciával! Háromi Zsolt,
06-30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-093 Sza-
bó Norbert_____________________________

Költöztetést vállalok rakodással és
egyéb áruszállítást. Tel.: 06-20/946-9678_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, ker-
ti faházak, bútorok gyártása, beszere-
lése, asztalosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban ja-
vítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, au-
tóalkatrészek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos mun-
kát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, ki-
ülők, garázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást vállalunk.
Tel.: 06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapé-
tázás, gipszkartonozás, helyszíni fel-
mérés, árajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés, ter-
vezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karbantar-
tását, felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruházak, is-
kolák, óvodák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, redő-
nyök, reluxák, különféle bel- és külté-
ri árnyékolók beépítése, javítása, cse-
réje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla, kő,
műkő felületek pl.: járművek, pótkocsik,
alvázak, kerítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Tetőtér
beépítése, gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel válla-
lunk, szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor házhoz-
szállítás, költöztetés rakodással, ajtó-
tól ajtóig szállítjuk és igény szerint be-
rendezzük bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, takarí-
tás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű házfel-
újítás, burkolás, betonozás, vakolás, ke-
rítések, támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás, sitt hordás.
UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka számlaké-
pesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületbontást, teljeskörű felújítást,
építést, árufuvarozást, költöztetést, lo-
mok elhordását vállalom. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-70/279-9040

Csemegeszőlő 3 rügyes oltócsapok
rendelhetők a petur55@freemail.hu
e-mailen 500 ft/db áron. Fajták: csa-
bagyöngye,palatína, Eszter, favorit,
pannónia kincse, szőlőskertek ki-
rálynője, moldova, suvenir és bolgár._____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-2759_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros tolo-
gatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfű-
részek, ELU gérvágó-körfűrész átfordítható
asztallal, légkompresszorok 4 L-től 100 L-
ig különböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is, benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok,
kétkezes vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus
fúrók, felsőmarók, kis- és nagyflexek, sza-
lag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, aszta-
li kettős és vizes köszörűk, dekopírfűré-
szek, felsőgerendás vizes csempevá-
gók, állítható csőmenetvágó, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcskeverők, hidra-
ulikus tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok, eladó. Szer-
számgépek, kerti gépek szervizelése.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók, ak-
kus porszívó, benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum profi CO he-
gesztő, Bosch – ELU orrfűrészek 220 V,
elektromos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350 mm, ben-
zinmotoros sterimó, Wacker döngölő-
béka, kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesztők új 140-160
A Avis, központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassági lánc-
fűrészek és sövényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari szalámi szele-
telő gép, eladó. Hibás vagy használaton
kívüli profi kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Takarmány kukorica- és búza zsákol-
va illetve lucerna-, széna- és szalma kör-
bála eladó Tapolcán. Szállítás megold-
ható!. Tel: 06-30/900-2711_____________________________

Bezárt panzióból különböző tárgyak
eladók. Asztalok, székek, tömörfa
ágyak, vendégágyak, minőségi fehér
abrosz, radiátor, poharak. Bada-
csonytördemic  06-20/991-2029_____________________________

Magas humusztartalmú jó minőségű
termőföld eladó. T.: 06-20/9553-267 _____________________________

Minőségi termőföld eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-68-08

_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tűzifa eladó
30.000 Ft (1x1x1,7), 20.000 Ft (1x1x1)
Fűrészelt ágfa is kapható. Válassza a
korrektséget. Érd.: 06-30/604-2395_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással és
igény szerint fatárolóba pakolással el-
adó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhakészen.
Fenyő széldeszka léces és széles szál-
lítás. T.: 06-20/9469-678
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és- karó-
ra megrendelést felveszek. Tel.: 06-
30/929-6970. EUTR: AA5811791_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz, kiváló
fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. T.: 06-
30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra, Szigli-
getre, Szentbékkállára helyi újság-
kihordót keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas kollé-
gát keresünk. Bejelentett éves állás. Ta-
polca környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Zalacsány mellett, Bókaházán köz-
vetlenül a falu mellett gyönyörű kilá-
tással 1850 m2-es zártkerti terület 40
m2-es cseréptetős házzal,további be-
építési lehetőséggel 500 m2 szőlővel,
20 db termő gyümölcsfával eladó.  Ár:
2,9 M Ft     Ugyanitt 2800 m2 zártker-
ti terület beépítési lehetőséggel el-
adó. Ár: 2,3 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es kétszintes
(+ tetőtér), akár 2 generációnak, pan-
ziónak is alkalmas, 5 szoba + 2 nap-
palis, 2 konyhás, 3 fürdőszobás, szi-
getelt, kiváló állapotú családi ház nagy
terasszal, gyönyörű kilátással, teljes,
igényes Tel: +36 70 376 7820    _____________________________

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-es egy-
szintes, felújított családi ház,  további 100
m2 gazdasági épület (2 garázs, nyári
konyha, tároló), 781 m2 telken, nagy, térk-
övezett udvarral a déli városrészben el-
adó. Ár: 34,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Gyenesdiáson 2 db belterületi építési
telek eladó. 1100 m2-es 13,5 M Ft,
1400 m2-es 16,9 M Ft._____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba nappali, kony-
hás tégla építésű, összközműves csalá-
di ház, összesen 2155 m2 belterületi tel-
ken, kerttel, 40 db termő gyümölcsfával,
500 m telepített akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Ingatlan eladás, ingatlan vétel pré-
mium szolgáltatással. Tel: +36 70
376 7820

Tapolcán lakást vásárolnék csak tu-
lajdonostól. Tel.: 06-30/273-7764_____________________________

Keresek kb. 40 m2-es, jó állapotú, be-
költözhető, zuhanyzós, központi fűtéses,
földszinti vagy liftes házban 3. emele-
tig eladó lakást. Tel.: 06-30/550-2211_____________________________

Tapolca központi részén 95 m2-es
családi ház jellegű, földszintes, gáz-
konvektoros fűtésű polgári építésű 2
szoba, összkomfortos lakás tulajdo-
nostól eladó. Tetőtér beépíthető. A
vásárláshoz mindenféle állami támo-
gatás igénybe vehető. Egy hónapon be-
lül költözhető. Ir.ár: 15.499.000 Ft.
Tel.: 06-20/3720-400

Középkorú házaspár  saját részre ke-
res kiadó kis nyaralót panorámával jú-
lius 1-től augusztus 15-ig a Balaton-fel-
vidéken Tapolca és Zánka között bárhol.
Víz, villany, fürdőszoba, konyha szük-
séges. Tel.: 06209350304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca 8/B szám
alatt 25 m2-es új állapotú, frissen fes-
tett, tetőtéri, bútorozatlan lakás meg-
bízható, nem dohányzó, leinformálha-
tó bérlőnek (1 fő) liftes társasházban mi-
nimum 1 évre kiadó. Rezsi fogyasztás
alapján külön fizetendő, háziállattal
nem költözhető. Érdeklődni munkana-
pokon 9-16 óráig a 30/815-26-07-es te-
lefonszámon lehet._____________________________

Kiadó albérletet keresek saját részre
Badacsonytördemicen, Badacsonyto-
majon, Badacsonyörsön, vagy a kör-
nyéken. Minden megoldás érdekel.
Tel.: 06-70/247-4037_____________________________

Tapolcán bérelnék kisebb kertet, vagy
vennék! Tel.: 06-87/415-059_____________________________

Keresek kiadó 2 szobás, erkélyes,
bútorozott lakást Tapolcán. Biztos anya-
gi háttérrel rendelkező dolgozó, józan
életű, egyedülálló fiatalember vagyok.
Tel.: 06-70/304-8221_____________________________

Tapolcán, közel a városközponthoz
97 m2-es, összkomfortos, 2,5 szobás
ház  kis kerttel, kocsi beállóval hosz-
szútávra kiadó. Ár: 130.000- Ft/hó. Tel:
+36 70 376 7820

Garázs eladó vagy kiadó Tapolcán. 
Tel.: 06-70/556-7993

Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óriásplakát,
molinó készítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, feliratozása. Köl-
csey Nyomda, Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 414-678, 06-
20/980-8059_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP. Du-
guláselhárítás, kamerás állapotfelmé-
rés, csatornaépítés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek nyom-
vonalazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

Kőműves munkákat, belső átalakí-
tást, falazást, vakolást, betonozást,
térkövezést, ill. járólapozást, csempé-
zést vállalok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

Fertőtlenítés, tisztítás, gombásodás-
penészedés kezelése, lakóházak,
nyaralók, hűtőkamionok, személy-
gépjárművek szagmentesítése és
fertőtlenítése. Tel.: +36-70/421-4829_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-dugu-
láselhárítás, javítás-karbantartás-új
rendszerek kiépítése. Balogh Zsolt. E-
mail: balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes vagy
részleges átalakítását, felhajtását, sze-
gését! A hét minden napján rugalmas
nyitva tartással! tel: 30/577-4191 _____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek, ke-
retek, fedések, vázák, mécsesek, sír-
tisztítások, sírfelújítások, betűvésés.
Szabó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrend-
szerek javítása, lakatosmunkák szak-
szerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése. Tel.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás, nád-
tető lángmentesítése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron. Csem-
pézést, járólapozást, stb. Tel.: 06-
30/938-8904_____________________________

Nyaralók takarítását vállaljuk: Bada-
csony, Badacsonytomaj, Ábrahám-
hegy, Pálköve, és Révfülöp környé-
kén!Érdeklődni : 06-20/368-7322 és 06-
20/542-3075_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves munkák,
teljes házfelújítás! Szőlőmunkák, fű-
kaszálás, fűnyírás és bozótirtás. Családi
há, nyaraló kerti munkáit is vállaljuk.
Tel.: 06-30/8548-119-_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása,
gallyazása épületekre, villanyvezetékre
lógó ágak levágása és ezek közelében
lévő fák kivágása, zöldhulladék elszállí-
tás. Szabó Adrián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát vál-
lalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Nissan Micra 1,4, 2000. 12. havi, má-
jusig műszakival (alufelni, vonóhorog, klí-
ma, központi zár) hölgy tulajdonostól el-
adó! Ir.ár: 340.000 Ft. Ugyanitt: Fiat Pun-
to 1,2 2003-as bontott alkatrészei eladók
(lámpák, komplett kipufogó, önindítő, ge-
nerátor stb.). Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárí-
tott faanyagok, gyalult deszkák, OSB la-
pok, stáflik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók. Válla-
lunk gyalulást, méretre vágást, párká-
nyok, lépcsőlapok gyártását. Tapolca,
Gyulakeszi út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat, pár-
nákat, öreg bútorokat, régi bolti és
gyógyszertári bútorokat, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, hagyatékból
maradt tárgyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Házi füstölt termékek (sonka, kolbász,
szalonna) eladók. Érd.: 06-30/851-1963_____________________________

Búza, búzaszalmabála 160x120-as el-
adó. Búza 6.000 Ft/q, szalmabála 4.000
Ft/db. Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

Termelőtől DESIREE BURGONYA eladó
30kg-os zsákokban! Házhoz szállítással
Pula-Tapolca útvonalon 4000Ft/zsák.
Tel.: 06-30/395-1779  _____________________________

Centrifuga, forgótárcsás mosógép,
felültöltős-ablakos mosógép, szárítógép,
fagyasztó szekrény-fagyasztó láda,
420 l-es fagyasztó láda, valamint kony-
habútor felszereléssel együtt eladó.
Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Fahasító 20 cm átmérőjű kúppal 380 V-
os motorral eladó. Tel.: 06-30/273-7764_____________________________

Eladó 6 fiókos, 250 l-es fagyasztó-
szekrény, 70 l-es kishűtő, 9 terítékes be-
építhető mosogatógép garanciával.
Érd.: 06-30/896-8818_____________________________

Jó minőségű kertiföld eladó. (Esetleg
szállítással.) Tel.: 06-30/3291-608

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Munkalehetőségek Tapolca környékén:
ÖSSZESZERELŐket, CNC GÉPKEZELŐket
illetve LAKATOS-HEGESZTŐket kere-
sünk. 1 vagy többműszakos munkarend!
Versenyképes bérezés, munkába járás
támogatása. Érdeklődni a 70/3801553-
as telefonszámon lehet._____________________________

Munkaerőt keresünk! Fémhulladék
kezelő telepünkre olyan nehézgépke-
zelőt keresünk, lehetőleg fémipari vagy
műszaki végzettséggel, aki a rakodási
munkákon kívül el tudja végezni a fé-
mek válogatásával, vastalanításával,
darabolásával kapcsolatos munkát is.
C kategóriás jogosítvány, gépkezelői ta-
pasztalat előnyt jelent. Amit nyújtani tu-
dunk: kiszámítható munkaidő, gyakor-
latilag túlórák nélkül, nincs hétvégi
munkavégzés. Versenyképes fizetés! Ha
úgy gondolod, hogy ezeknek a 
feltételeknek meg tudsz felelni, akkor
küld el fényképes önéletrajzodat a
verczattila@ferrover.hu e-mail címre.
FERROVER KFT., TAPOLCA 
www.ferrover.hu_____________________________

Zöld Ráskó Kft. férfi munkaerőt keres
az alábbi feltételekkel: fizikai munkára
való alkalmasság, józan életvitel. A fel-
vételnél előnyt jelent: B kategóriás jo-
gosítvány, motorfűrész kezelő vég-
zettség, traktor jogosítvány, mezőgaz-
dasági gépkezelő végzettség, erdé-
szeti és kertészeti munkában való jár-
tasság. Érdeklődni a 06-30/749-9002
telefonszámon lehet.

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozmeto-
lógus és radiológus szakorvos dr. Palikóné
dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek, haj-
gyógyászat, visszér, orvosi kozmetológiai
beavatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734_____________________________

A tapolcai Piac és Vásárcsarnok to-
vábbra is üzemel a Kormányrendelet ér-
telmében, kedden és pénteken 6-12.
Várjuk kedves vásárlóinkat.

Autóvezetés gyakorlása oktatóautóval
jogosítvánnyal rendelkezők részére. Órán-
ként 5000 Ft-ért. Tel.: 06-20/4874-586_____________________________

Nyelvoktatás, korrepetálás kényel-
mesen az otthonából online német és
francia nyelvből. Diplomás nyelvta-
nár, több, mint 10 éves tanítási gya-
korlattal. Érdeklődni: 0630/7868275

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

Varrás! Meghízott – lefogyott? Alakít-
tassa át ruháját, bélés csere, cipzár cse-
re, függönyszegés, nadrág felhajtás
azonnal. Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-
16 óráig. Szájmaszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhe-
lyek beüzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berendezések
javítása, villanyés gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gázszerelő T.:
06-20/520-2465_____________________________

Vashulladék, lemezhulladék és autó-
roncs felvásárlás. Tel.: 06-70/941-2352_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkőtelenítés,
gázkészülékek cseréje, engedélyeze-
tése, beüzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elemzés, kon-
denzációs technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felület-
kezelése, kerítés, térkő és házlábazat
tisztítása magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga Zoltán 06-
70/224-1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági épü-
letek korhű felújítását vállalja építőipari
Kft. autentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes ki-
vitelben - saját gyártás - megrendel-
hetők. Vállaljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka megbízható, he-
lyi szakembertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig min-
den, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés.
Valamint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt terü-
letek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építését. Nya-
ralók és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rendszerrel.
Csatornacsövek nyomvonal keresése,
javítása. Kiszállási díj nélkül, garanci-
ával. Tel.: 06-20/9844-667 e-mail: 
berci0621@gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi árufu-
varozás. Építőanyag szállítás, költöz-
tetés, sitt lerakás, konyhakész és mé-
terfa szállítás. Lakások, nyaralók, ga-
rázsok teljeskörű lomtalanítása pincé-
től a padlásig. Minden, ami fuvar. Uitt:
kőművesmunkák, bontás, teljeskörű
házfelújítás, betonozás, kerítések épí-
tése, felújítás és festés. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fűtési
rendszerek javítása. Bojlerek vízkő-
mentesítése, wc-wc tartály javítás,
csapok-csaptelepek cseréje, gáztűz-
helyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fakivágás, vi-
harkár felszámolása, veszélytelenítés,
ledarabolás, faápolás, középmagas,
magas épületeken való munkavégzés
alpintechnikával. Kardos Alpin.  Tel.:
+36-30/251-6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, visszavágás, ki-
vágás, darabolás) ágdarálás, zöldhul-
ladék elszállítás, tuják formázása, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűkaszálás, fűny-
írás. Számlaképes, megbízható munka.
Kiss B. T.: 06-70/330-4272



Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./fax: 87/414-678, 414-644   Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert      Megjelenik hetente. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

Tapolca, Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059Batsányi u. 1.

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644

Mobil: 06-20/980-8059

XXVII. évf./10.   2021. március 13.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL
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keresünk Nemesgulácsi
telephelyre 3 műszakos

munkarendbe munkatársat
partnerünk számára.

Darukezelői végzettség
előnyt jelent.

Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk

jelentkezését a

06 70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

telefonszámon,
vagy az

e-mail címen

TŰZIFA VÁSÁR AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL
KEDVEZŐ ÁR, MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC VÁLOGATOTT TŰZIFA (2 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 116 205 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 138 430 Ft

CSER HENGERES TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 125 730 Ft

Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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GÉPKEZELŐT

Kékkúti palackozó üzemébe

keres!
Mindenképp jelentkezz, ha:

Amit mi kínálunk:

• Betöltötted a 18. életévedet, jó munkabírással rendelkezel és
megbízható vagy

• Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos, 12 órás munkarend
(2 munkanap, 2 pihenőnap)

• Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25% délután, 45% éjszaka
• Teljes körű élet és balesetbiztosítást
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi

lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés
az alábbi várjuk:

ő ed edet
elérhetőségen

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Mobil: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.

Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Jelentkezz még ma!

06-88/400-453; 06-20/929-2430

Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

3 műszakos munkarendbe
ÉLELMISZER CSOMAGOLÓKAT

205.000+5.000 Ft/hó
egyszerű feladatok, ülő-álló munkaállomások

Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
hétvégén +50%

Cafeteria 310.000 Ft/év
Termékjuttatás, és vásárlási kedvezmény

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 215-245.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (10-20-40%), Étkezési támogatás,

Cafeteria, Teljesítmény prémium, 13. havi bér,
Gyermekek iskolakezdési támogatása

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;

M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;
A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

06-20/414-3177

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet

(csomagoló, csomagleszedő) munkakörbe
szigetelőanyag-gyártó munkatárs

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termék mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség szükséges
- 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer

Jelentkezni lehet: www.whc.hu
06-92/550-641, 06-30/269-6682
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

Csatlakozzon csapatunkhoz, mi megbecsüljük szakembereinket!

Részletekről érdeklődjön a +36 70 199
telefonszámon, és küldje el önéletrajzát

a bcsizmadia@dga.hu email címre.

8662

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft-hez

rendelkező
munkatársakat keresünk hosszú távú, stabil

munkavégzésre.
Megnövekedett rendelésállományunk miatt

nagymértékben bővítjük létszámunkat
az alábbi munkakörökben:

szakképzett, fémipari tapasztalattal

Ha szeretne egy stabil, 100%-ig magyar tulajdonú cégnél
dolgozni, van szakirányú végzettsége és tapasztalata,

akkor jelentkezzen hozzánk!

Mosós (betanított munka)
Hegesztő
Lakatos

Szerelő-csomagoló (betanított munka)
Fényező

Hegesztő robot gépkezelő
CNC forgácsoló gépkezelő/programozó

Munkavégzés helye: Devecser és Nemesgulács

Elvárás: fémipari tapasztalat, darukezelői
bizonyítvány, pontos, precíz munkavégzés,

több műszakos munkarend vállalása

Csatlakozzon csapatunkhoz, mi megbecsüljük szakembereinket!
Részletekről érdeklődjön a +36 70 199

telefonszámon, és küldje el önéletrajzát
a bcsizmadia@dga.hu email címre.

8662

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft-hez

munkakörbe keresünk munkatársat
hosszú távú, stabil munkavégzésre.

Ha szeretne egy stabil, 100%-ig magyar tulajdonú cégnél dolgozni,
van szakirányú végzettsége és tapasztalata,

akkor jelentkezzen hozzánk!

RAKTÁROS

Feladatok: • Az előállított termékek szerelvényeinek, szerelési
anyagainak kezelése, raktározása.

• A termékek jelölése, címkézése, rakodása,
raktárhelyen történő rendszerezése.

• Termékek komissiózása, adminisztratív és fizikális
kiadása a termelése számára.

• Folyamatos kapcsolattartás a szerelő üzem és
a központi raktár között, az anyagigények megfelelő
kiszolgálása érdekében.

• Középfokú végzettség.
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
• Elhivatottság, megbízható, precíz és önálló

munkavégzés.
• Többműszakos munkarend vállalása.

• Targoncavezetői engedély és tapasztalat.
• Raktározás, logisztika területén szerzett tapasztalat.
• MS Office ismerete (Word, Excel, Outlook).
• ABAS/SAP vállalatirányítási rendszer ismerete.

• Fiatalos, dinamikusan fejlődő vállaltnál, hosszú távú munkalehetőség.
• Támogató, tanulást és fejlődést ösztönző vezető.
• Munkába járás támogatása.

Elvárások:

Előny:

Cserébe az alábbiakat kínáljuk:

Munkavégzés helye: Nemesgulács

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére felvételt hirdet
az alábbi munkakörökben:

• INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ

• KŐMŰVES és SZOBAFESTŐ

Feltétel: ingatlanközvetítői végzettség és ennek megfelelő
szakmai tapasztalat, B típusú jogosítvány, saját autó

Feladatok: ingatlan közvetítés, értékbecslés, a cég tulajdonában lévő
ingatlanok menedzselése,

gyakorlattal rendelkező, „ezermester” karbantartó munkatársakat.

továbbá, ingatlanfejlesztői részlegünk fizikai munkakörben keres:

Önéletrajzokat az ingatlanpatika@gmail.com-ra várjuk. Érdeklődni további információkért
a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbert asszisztens munkatársunknál lehet.

1

parkfenntartási feladatok ellátására.

fő B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keres

Kékkút Község Önkormányzata

Érdeklődni délelőtt a 87/563-055-ös telefonszámon lehet.

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

06-30/620-5049
www.szlbau.hu

GÉPKEZELŐ,
KŐMŰVES

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 15-től március 21-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. Áraink változatlanok,
étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Szombat:
Vasárnap:

fokhagymaleves, sertéspörkölt tarhonyával
magyaros burgonyaleves, carbonara

zöldséleves lúdgégetésztával, sóska/spenót tükörtojással, sós burgonyával
palócleves, krumplis tészta csemege uborkával

csontleves, Stefánia majonézes vitaminsalátával
zöldborsóleves, csirkepaprikás galuskával

csontleves, rántott sajt rizzsel, tartárral

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

199
Ft/db

398 Ft/l

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

638 Ft/l

0,5 l

319
Ft/db

785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

Március 15-én:
12.00 - 19.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

Március 15-én:
10.00 - 16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése. Z-Szabó Bau és Társa

és
alvállalkozó

azonnali
kezdéssel felvesz.

köművest
köműves

brigádot

„Z-SZABÓ-BAU”„Z-SZABÓ-BAU”

építé
si vállalkozás

építé
si vállalkozás

Érd.:06-30/216-3528
06-70/421-5725


	ujs01
	ujs02
	ujs03
	ujs04

