
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!

, 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./16.   2021. április 24.

, 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

Tisztelt Partnereink!
NHSZ Csobánc Kft. kibővült szolgáltatásokkal

várja Önöket
Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti telephelyén.

NYITÁSI AKCIÓVAL
Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti telephelyén.

NHSZ

Amit kínálunk:
-műszaki vizsga
-eredetvizsgálat
-személy- és teherautó szerelés
-gépjárműmosás

Bővebb információért keresse fel
weboldalunkat: www.nhszcsobanc.hu

Telefon:
e-mail:

06/21/292-0030
muhely.csobanc@nhsz.hu

Az akció 2021.04.12-től 2021.05.10-ig tart.

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel nyirádi telephelyre az alábbi pozíciókra:

(gyakorlattal rendelkező)

CSOMAGLESZEDŐ / GÉPKEZELŐ /
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPLAKATOS /

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799 vagy +36-30/599-9867
számon.

H U N G A R Y K F T.

Amit kínálunk:

Előny:

Elvárások:

- versenyképes fizetés - béren felüli juttatások
- utazási támogatás - hosszú távú munkaviszony egy biztos

alapokon álló vállalatnál - karrier építési lehetőség
- targoncavezetői jogosítvány - PLC ismeretek

- gyártási területen szerzett tapasztalat
- folyamatos műszakos munkarend vállalása

- pontos, precíz munkavégzés

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

• Operátor

• Szerszámfelrakó

• Beállító lakatos

• Gyártásközi minőségellenőr

(fröccsöntőgép-kezelő)

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye:
8248 Nemesvámos,
Huszárok útja 2.

Amit kínálunk:

Tapolca irányából céges járat (Tapolca-
Vigántpetend-Pula-Nagyvázsony-Nemesvámos,
Nagyvázsony-Mencshely-Vöröstó-Tótvázsony-
Hidegkút-Kövesgyűr puszta-Nemesvámos)

• Kiszámítható jövedelem
• Törvényen felüli, jelentősen magasabb éjszakás

pótlék
• Jelenléti prémium már próbaidő alatt
• Teljesítménybónusz
• Felvétel saját állományba
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.

Fröccsöntő gépbeállító lakatos Gyártási minőségellenőr
Feladatok:

Elvárások:

• Műanyag-fröccsöntő gépek indítása, beállítása
• Átállások, szerszámcserék lebonyolítása,

gyártási paraméterek beállítása
• Minőségi és a technológiai paraméterek

folyamatos felügyelete, optimalizálása

• Műszaki jellegű szakmunkás végzettség
• Műszaki rajz- és anyagismeret
• Műanyag-fröccsöntésben szerzett 2-3 éves

gépbeállítói tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása

Feladatok:

Elvárások:

Három műszakos munkarend vállalása

• Beszállított, gyártott félkész és kész termékek vég- és műveletközi
minőségének ellenőrzése a termékek eljárási és munkautasításokban
leír tak szerint

• Napi termékauditok elvégzése, eredmények dokumentálása, hibák esetén
a szükséges intézkedések elvégzése

• Műszaki területen szerzett minimum szakmunkás végzettség
• Jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)
• Alapvető mérési ismeretek és készségek (tolómérő, idomszerek)
• Felvételi elbeszélésen és üzemorvosi vizsgálaton való megfelelés
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

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:

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket, kézi összeszerelőket,

anyagmozgatókat

Édesipari termékgyártókat
Fémipari tapasztalattal rendelkező

munkatársakat
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

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló

azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással

•vízálló padlók
•padlószőnyegek

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

(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 csütörtökig:

09.00-13.00
Péntektől vasárnapig:

10.00-16.00

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 04. 22 - 2021. 05. 05.
Sertés csont nélküli karaj
Sertéslapocka
Sertésmáj
Sertés fagyasztott vesepecsenye

Pápai gépsonka
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai nyári turista
Pápai májas
Pápai frankfurti virsli
Pápai olasz felvágott
Pápai disznósajt

1.390 Ft/kg
1.190 Ft/kg

390 Ft/kg
1.630 Ft/kg

2.490 Ft/kg
1.290 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.350 Ft/kg
1.080 Ft/kg
1.190 Ft/kg

GÉPKEZELŐKET és KARBANTARTÓT

Kékkúti palackozó üzemünkbe, azonnali kezdéssel

keresünk!
Mindenképp jelentkezz gépkezelőnek, ha:

Mindenképp jelentkezz karbantartónak, 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)

• Ha rendelkezel legalább 2-3 éves karbantartói tapasztalattal
• Ha műszaki szakképesítéssel rendelkezel

• 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 betegség, élet- és balesetbiztosítást
• Hosszú távú munkalehetőséget egy stabil vállalatnál
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

Válaszd a stabilitást, válaszd
a Szentkirályi Magyarország Kékkúti

üzemét!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés
az alábbi várjuk:

ő ed edet
címen

Szentkirályi Magyarország Kft.
Lóczi Lea – Toborzó, Mobil: 06 70 983 99 99

Email: loczi.lea@szentkiralyi.hu

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.

Munkába járás: cég autóbus !es szal

Tapolcai székhelyünkre, megszakítás nélküli munkarendbe
keresünk.

Ásványgyapotot gyártunk és tesszük ezt
1907 óta. Talán már találkoztál is velünk a házad szigete-
lésénél, vagy láttad termékünket nagyobb társasházak,
panelek utólagos szigetelési munkálatai során.

Követ olvasztunk 1800 fokon, majd a lávát szá-
lasítjuk (ha hozzánk jössz, megmutatjuk hogyan), eddzük,
tömörítjük, méretre vágjuk, csomagoljuk egy közel 100
méter hosszú gyártoron.

PLC vezérelt gyártósorunk több egységre bontható, mégis
egységes egész, egy folyamat. Műszakonként 17-19 em-
ber munkája, odafigyelése, szoros együttműködése kell,
hogy a kőből láva, a lávából gyapot, azokból pedig raklapra
rakott késztermék legyen.

ha szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy gyártósorunk len-
dületes mozgásban legyen

ha felelősséget vállalsz munkaállomásod működéséért,
amely a gyártott terméktől függően változhat (azaz több
munkaállomáson is dolgozol majd)
ha megérted, hogy ha nálad jól mennek a dolgok, azzal az

utánad lévő munkaállomosokon dolgozó kollégák munká-
ját is könnyíted

ha elfogadod, hogy alkalmanként „kézzel” is odébb kell
tenni valamit
ha szeretsz új dolgokat tanulni
ha számíthat majd arra a műszakod, hogy odateszed ma-

gad

Ásványgyapot gyártást nem tanítja egy iskola sem. Az a mi
feladatunk lesz, hogy elmondjuk, megmutassuk, adjunk
időt, hogy belerázódj. Persze örülünk, ha erős műszaki vé-
nával rendelkezel, és nem ijeszt meg, hogy gépek között
dolgozz. Ez egy változékony munka, azoknak való, akik
nem szeretik az egyhangúságot, monotonitást.

stabil, biztos munkalehetőség
határozatlan idejű munkaviszony
versenyképes jövedelem
havi ösztönző bér
cafeteria
előírtnál magasabb műszakpótlék
kockázati élet- és balesetbiztosítás
munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

MUNKATÁRSAT

Kik vagyunk?

Hogyan?

Veled szeretnénk együtt dolgozni:

Amit Neked kínálunk:

Jelentkezni önéletrajz megküldésével
van lehetőség, e-mail cím:

-

-

-

-

-
-

·
·
·
·
·
·
·
·
·

gyongyver.petervari@rockwool.com

ÁCS MUNKÁBAN JÁRTAS
SEGÉDMUNKÁS,

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

ÁCS,
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

Érd.: 06-70/773-2796

kezdéssel!
állás azonnali

Lakatos, fényező,
CNC, maró-forgácsoló

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.com

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

TECHNIKUS
(gyártáselőkészítő) munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• Minimum középfokú szakirányú műszaki
végzettség

• CAD/CAM ismeretek

• német nyelvtudás
• szakmai tapasztalat építőipari rajzok

kezelésében, tervezésében

• Gyártáselőkészítés, szoros együttműködésben
a műszakvezetőkkel

• Műszaki rajzok kezelése, módosítása, javítása
• Kapcsolattartás a projektvezetőkkel illetve

az osztrák központtal
• Technikai megbeszéléseken történő részvétel

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

Munkavégzés helye: Veszprém
Ingyenes buszjáratokat biztosítunk!

ÖSSZESZERELŐI MUNKA

Alapbér: br. 205.000 Ft + akár 50 % műszakpótlék
+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Havi nettó 170.000 Ft kereset
Étkezési lehetőség biztosítása!

Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. 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

Profilmegmunkáló és fűrészgépekre tapasztalattal

Nyílászáró elemek, burkolatok készítése, hegesztése gyártási
tapasztalattal

Nyílászáró elemek összeszerelésére gyártásban szerzett
tapasztalattal

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors

megértése

• középfokú végzettség

• felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek

• targoncás jogosítvány

• állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás

• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása

• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között

• raktári rend fenntartásának biztosítása

• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére
INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐT

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁRA

keres ingatlanok közvetítésére,
értékbecslésre és a cég tulajdonában lévő ingatlanok

menedzselésére.

szorgalmas, dolgozni akaró „ezermester” karbantartó
munkatársat alkalmazna.

Fizikai munkakörben:

Érdeklődni a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbertnél lehet.

CsokeszFuvar

Tel.: +36-20/560-2759
e-mail: csokeszfuvar@gmail.com

3,5 tonnás kisteherautóval

- ömlesztett

- darabos

áruk szállítását vállalom.

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.

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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



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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 21.30
14.00 - 21.30

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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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.
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Fényképes önéletrajzokat
a e-mail címre várjuk.

Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe 4 fő munkatársat keres.
Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat

előnyt jelent.

gépkiszolgálói

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkarendbe 2 fő munkatársat keres.
Aszatlos végzettség és/vagy faipari gépeken

szerzett gyakorlat előnyt jelent.

gépkezelő

Fényképes önéletrajzokat
a e-mail címre várjuk.

Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

Lapostetők, garázsok vízszigetelését,
bitumenes tetők javítását, hozzátartozó
bádogos munkák kivitelezését vállaljuk.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

+36-30/796-1526, diamondajtoablak@gmail.com

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

ELKÖLTÖZTÜNK!

EGYEDI KONYHÁK, BÚTOROK GYÁRTÁSA!
IGÉNY SZERINT HELYSZÍNI FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS!

ÚJ CÍMÜNK: TAPOLCA, KESZTHELYI ÚT

KÁRPITOS GARNITÚRÁK FORGALMAZÁSÁT MEGSZÜNTETTÜK!

(VOLT KINIZSI LAKTANYA, DIEGO MELLETT)

BÚTOR

Már mi is nagyon várjuk, hogy újrainduljon az élet
a vendéglátásban és a Balaton-parton.

Ezért 2021.04.23-tól 04.30-ig
árakkal várjuk vásárlóinkat.AKCIÓS

• Pénztárgép-hőtekercsek
• Árazószalagok, celluxok
• Golyóstollak, filctollak,
folyékony kréták

• Számolócédulák,
jegyzettömbök

• Tűzőgépek, lyukasztógépek
• Számológépek
• Lamináló fóliák
• Iratrendezők, iratpapucsok

15% KEDVEZMÉNNYEL
KAPHATÓK!

KEDVEZMÉNYES HÉT
A MARIKA PAPÍRBOLTBAN!

8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar) Tel.: 06-87/322-897
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00-12.00

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig:

07.00-21.00
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

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres 1 fő

szakképsítéssel rendelkező

1 műszakos munkarendbe.
Termelőgépek javításában szerzett gyakorlat

előnyt jelent.

géplakatost

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 26-tól május 2-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:

fokhagymás metéltleves, pásztortarhonya
daragaluska-leves, bolognai spagetti
karalábéleves, Budapest ragu rizzsel

palócleves, krumplis tészta
sajtkrémleves, rántott sertésborda rizzsel

zöldségleves, natúr csirke kapormártással és rösztivel
csontleves Fridatto módra, sertéspörkölt galuskával

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Tapolcán kitűnő állapotú 1+ 2
félszobás Dryvit szigeteléses csa-
ládi ház 70 m2-es lakóterülettel el-
adó. Ir.ár: 26 mFt T.: 06-
20/9156635
Lesenceistvánd zártkerti részén
24 m2-es hasznos lakóterületű pa-
norámás hétvégi ház kb. 2000
m2-es telekterületen eladó. Ir.ár:
5,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Badacsonytördemicen 600 m2-
es hasznos területű felújítandó ál-
lapotú véndégház 1049 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 80 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Monostorapátiban panorámás
fekvésű, jó állapotú, 10 éves,
108 m2 alapterületű tetőtér be-
építéssel bővíthető családi ház ga-
rázzsal, pincével eladó. Ir.ár: 35
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Zánkán nappali+3 hálószobás, új-
szerű állapotú lakóház eladó. Ir.ár:
55 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Gyepükaján külterületén 79 m2
hasznos területű major kb. 6100
m2 gyümölcsössel kb. 1,5 ha
szántó területtel eladó. Ir.ár: 7,5
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi ba-
latoni panorámás, 2432 m2-es te-
lekterületű erdő 13 m2-es boltíves
pincével, 26 m2-es hétvégi ház
építésének lehetőségével eladó.
Ir.ár: 16 mFt T.: 06-20/615-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év
tapasztalatával, széles vevőkör-
rel a lehető legjobb vevőt találja
meg ingatlanára, 3% közv.díjért.
www.badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Benda Fe-
rencné_____________________________

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt (eladót vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, kül-
területet, szántót, legelőt, erdőt
keresek ügy-feleim részére Sü-
meg- és Tapolca környékén,
valamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művészetek
Völgyében, Keszthely-Tihany
között. Köszönettel, Bódis Pé-
ter Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu. Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac tér-
nél)_____________________________
Tapolca kertvárosában vennék 2
szobás összkomfortos, jó állapo-
tú kertes házat kb. 200 négyszö-
göl telekkel. Tel.: 06-20-262-1729_____________________________

Csobánc-hegy déli oldalán pa-
norámás kilátással szőlő, pince,
présház tetőtér beépítéssel, 7260
m2 területen eladó. Érd.: 06-
87/413-362, 06-20/983-7880_____________________________

Készpénzes vásárlással kere-
sek Badacsony 20 km-es kör-
zetében hétvégi házakat, prés-
házakat, parasztházakat, tel-
ket, panziót, vendégházat. Tel:
Török Tamás 06209596293_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat, építési telkeket, nya-
ralókat, pincéket, zártkerti in-
gatlanokat, szőlőket és terüle-
teket. Ingatlanok vétele, eladá-
sa teljes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, rövid időn belül saját,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
Gomba étterem és pizzériába a nyá-
ri szezonra keresünk: Fiatalos, vi-
dám csapatunkba felszolgáló mun-
katársat. Érd.: 06/30 949 9665_____________________________

Kerámiaműhelybe és kertészetbe
betanított munkára munkatársat
keresünk. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Tapolcai telephelyre megbízható,
szorgalmas gondnok-karbantartót
keresünk. Feltételek: B kategóri-
ás jogosítvány, kőműves szakipari
gyakorlat. Jelentkezni: e-mail: 
tapolca@topartbisztro.hu Érd.:
06-70/368-6681_____________________________

Ács-tetőfedő munkakörbe tapolcai
telephellyel, munkájára igényes
szakmunkást vagy segédmunkást
felveszünk. Tel.: 06-70/366-5324
vagy 06-20/426-3868_____________________________

Tehergépkocsi vezetőt felve-
szünk. Érd.: 06-30/2161-910_____________________________

Dream Team étterembe pultost
keresünk éves állásra, azonnali
kezdéssel. Érd.: 06-30/901-9849_____________________________

Állatok mellé Tanyára állatgondo-
zót keresünk. Érd.: 06-30/729-8148_____________________________

Építőiparban jártas, józan életű
segédmunkást keresek lesence-
istvándi telephellyel. Autó előny.
Bérezés 15.000 Ft/nap. Érd.: 06-
30/446-9345_____________________________

Zánkai vendéglátó egységbe kes-
resünk szakácsot, főzőasszonyt
(lehet beugrós is) a nyári sze-
zonra. Kiemelkedő bérezéssel,
szállás igény szerint megoldható.
Pályakezdőket is szívesen vá-
runk. Tel.: 06-70/378-5269_____________________________

Tehergépkocsira gépkocsiveze-
tőt felveszek. Tel.:  30/939-4804 _____________________________

Hegymagasi pincészet keres szőlész
munkavállalót éves munkavállalás-
sal. Feladatok: organikus szőlőter-
mesztés, permetezési napló veze-
tése, permetszerek beszerzése,
szaktanácsadóval történő egyezte-
tés, szőlészeti munkák szervezése és
irányítása, külsős munkavállalók
betanítása, esetleges gépi munka-
végzés (traktorozás) Elvárások: B kat.
jogosítvány, előny mezőgazdasági
gépkezelői jogosítvány és angol
nyelvtudás, megbízható, precíz fe-
lelősségteljes munkavégzés. Amit kí-
nálunk: hosszú távú munkalehető-
ség, versenyképes fizetés. Érd.: 06-
20/249-77-07, vagy az info@
gilvesy.hu e-mail címen. 

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5 szo-
ba + nappalis, beépített, felsze-
relt konyhás, étkezős, egyszintes,
újszerű, igényes, mediterrán jel-
legű családi ház szép, rendezett
kerttel, grill terasszal, kis balato-
ni rálátással  562 m2 összköz-
műves telekkel eladó. Ár: 52,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Zalaegerszeg belvárosában, ki-
váló helyen eladó egy 170 m2-es
kétszintes (90 + 80 m2), 1. eme-
leti társasházi lakás 45 m2-es te-
rasszal, saját, udvari autóbeálló-
val. A két szint külön bejárattal is
rendelkezik, akár külön-külön is
megvásárolható. Ár egyben 74,9
M Ft, külön 90 m2-es 44,9 M Ft,
80 m2-es 39,9 M Ft. Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Cserszegtomajon  a Várvölgyi út-
hoz közel, 2 percre Keszthelytől
4.117 m2 építési belterület, köz-
művekkel eladó. A területből 3 db
önálló, mindegyik saját, önálló
megközelítéssel rendelkező te-
lek alakítható. Ár:17,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, pár percre a pi-
actól, a Sabar hegyen 2.672 m2
zártkerti terület eladó. Ár: 6,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatlanok
vétele, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlás-
sal. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonrendesen 3016 m2, gyö-
nyörű Balatoni panorámás szőlő
külterület a 71-es úttól 100 m-re
eladó.Víz és villany közvetlen
mellette.  Ár: 9,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Hévíz határában, pár percre a für-
dőtől 75 m2-es 3 szobás, új,
kulcsrakész, könnyűszerkezetes,
új apartman lakás, 255 m2  saját
telekterülettel, zárt, körbekerített
lakóparki övezetben parkolóval
eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba nappa-
li, konyhás tégla építésű, összköz-
műves családi ház, összesen 2155
m2 belterületi telken, kerttel, 40 db
termő gyümölcsfával, 500 m2 te-
lepített akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörök felső, a 71-es út
feletti új építésű övezetében
2000m-es belterületi építési telek
szép kilátással eladó, 2 önálló te-
lek is kialakítható. Közművek köz-
vetlenül az ingatlan előtti aszfal-
tos úton. Ár: 16,9 M FT. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Gyenesdiáson belterületi építé-
si telkek eladó. 1100 m2-es 13,9
M Ft. Egy db 2500 m2-es ( egy-
ben 29 M Ft ), mely használati
megosztással  két részre osztha-
tó: 950 m2-es 13,9 M Ft, 1400
m2-es 16,9 M Ft. Tel.: +36 70
376 7820_____________________________

Vásárolnék tulajdonostól felújí-
tásra szoruló ingatlant Tapolcán és
környékén, max. 20 millió Ft-ig
készpénzfizetéssel. Lehet bel- és
külterület is. Tel.: 06-20/433-2463

Magánszemélytől Tapolca bel-
városában 2 szoba, összkomfortos
lakás tetőtéri beépítési lehetőség-
gel eladó. Állami támogatások
igényelhetők. Ir.ár: 15.450.000 Ft
Tel.: 06-20/3720-400_____________________________

Eladó Tapolcán a Május 1. utcában
12 lakásos társasházban, kisker-
tekre néző ablakokkal egy 60 m2-
es erkélyes lakás. Két szoba, ét-
kező, konyha, fürdő, külön WC és
spájz. + önálló tároló helyiség a
pincében. Ingatlanosok kímélje-
nek! Érd.: 06-20/402-6897_____________________________

Tapolcán, Alkotmány utcában 2
szobás, 1. emeleti 51 m2-es lakás
eladó. 16.600.000 Ft Érd.: 06-
30/769-6329

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán, a Május 1. utcában
magasföldszinti, 61 m2-es 1+1/2
szobás, erkélyes, klímás lakás el-
adó. Ir.ár: 18.200.000 Ft Érd.:
06-30/268-4092_____________________________

Eladó TAPOLCA BELVÁROSÁBAN,
III. emeleti (lift nincs) nappali + 2
szobás jó állapotú lakás. Irányár: 17
M Ft Érd.: 06-70/904-6110

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen, Ba-
dacsonytomajon, Badacsonyör-
sön, vagy a környéken. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-
70/247-4037_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában 25
m2-es frissen festett, tetőtéri,
bútorozatlan lakás megbízható,
nem dohányzó bérlőnek mini-
mum 1 évre kiadó. Háziállattal
nem költözhető. Érdeklődni mun-
kanapokon 9-16 óráig a 30/815-
26-07-es telefonszámon lehet._____________________________

Albérletet keresünk a szezonra.
Lehetőleg 3 szoba legyen. Júni-
ustól szeptemberig. Tel: 06-
30/984-1132_____________________________

Keresek, kiadó 2 szobás, erké-
lyes, bútorozott lakást Tapolcán.
Biztos anyagi háttérrel rendelke-
ző, dolgozó, józanéletű, egyedü-
lálló, fiatalember vagyok. Tel.:
06-70/304-8221_____________________________

Szezonban munkát vállaló, fiatal
lány részére szoba kiadó Tapolcán.
Tel.: 06-20/482-5683_____________________________

Dobó lakótelepen 2 szobás 56
m2-es, I. emeleti lakás hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-70/429-8479_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában 40
m2-es földszinti lakás kiadó.
80.000 Ft+hó/rezsi Tel.: 06-
20/263-5202

Dobó lakótelepen téglaépítésű
20 m2-es garázs eladó. Érd.: 06-
30/296-7850_____________________________

Tapolcán a Május 1. utcában ga-
rázs kiadó. Érd.: 06-30/448-0365,
06-31/321-3847

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csa-tornaépítés,
javítás és csõ-törések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

E-RO GENERÁL Kft. vállal építő-
ipari munkákat. 06-30/845-6026,
erobau@gmail.hu_____________________________

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel, ge-
nerálkivitelben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-
30/6615-093 Szabó Norbert_____________________________

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

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

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favé-
delem. T.: 06-30/2270-717

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák el-
végzése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csa-
pat, tiszta, korrekt munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magasnyo-
mású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületbontást, teljeskörű felújí-
tást, építést, árufuvarozást, köl-
töztetést, lomok elhordását vál-
lalom. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Csatornacsövek nyom-
vonal keresése, javítása. Kiszállási
díj nélkül, garanciával. Tel.: 06-
20/9844-667 e-mail: ber-
ci0621@gmail.com

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

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást, be-
tonozást, térkövezést, ill. járóla-
pozást, csempézést vállalok. Tel.:
06-30/273-3261_____________________________

_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás, köl-
töztetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása
pincétől a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és fes-
tés. Hívjon bizalommal, megbízha-
tó munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc-wc tartály
javítás, csapok-csaptelepek cse-
réje, gáztűzhelyek átalakítása
(földgáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás! Sző-
lőmunkák, fűkaszálás, fűnyírás
és bozótirtás. Családi ház, nyaraló
kerti munkáit is vállaljuk. Tel.:
06-30/8548-119_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. Tel.: 06-20/348-
2726, 06-20/230-6680_____________________________

Favágás  Veszélyes Fakivágás Al-
pintechnikával, Faápolás, Ágdarálás,
Zöldhulladék elszállítás, Ingyenes
Felmérés. E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251 6225
Kardos Alpin_____________________________

64 éves szociális szférában dol-
gozó férfi idős emberek segítésére
lenne. Tel.: 06-70/5055-081_____________________________

Sövényvágás, tuják formázása,
fűnyírás, fűkaszálás, bozótírtás, fa-
vágás (gallyazás, visszavágás,
kivágás, darabolás), ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Számla-
képes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v., 06-70/330-4272_____________________________

Cserépkályha, kandalló, kemence
tervezését, építését, javítását vál-
lalom, bontással kályhát viszek-ve-
szek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

Gerincszerviz: masszázsok, fla-
bélos, tanácsadás derékfájósok-
nak, lazítani, szépülni és fogyni vá-
gyóknak. H-P 9-18 óráig, beje-
lentkezés, információ: 06-20/592-
0022. Gyere, próbáld ki._____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása épületekre, vil-
lanyvezetékre lógó ágak levágása
és ezek közelében lévő fák kivá-
gása, zöldhulladék elszállítás. Sza-
bó Adrián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Személyautókat, kisteherautó-
kat, műszakist, lejárt műszakist,
ideiglenesen kivontakat vásá-
rolnék. Tel.: 06-20/556-9706_____________________________

Eladó Škoda Felicia 1.3-as, 2001-
es friss műszakival. Új nyári gumi
felnivel együtt, tetőcsomagtartó,
központi zár, riasztó, stb. Ár:
300.000 Ft Érd.: 06-20/231-1637_____________________________

Keveset használt Yamaha Neos ro-
bogó eladó. Tel.: 06-30/389-2589

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Bontott, fa nyílászáró 125x210
cm-es duplaajtó, 2 db 80x120-as
bukóablak, hőszigetelt üveggel,
príma állapotban eladók. 30.000
Ft Tel.: 06-70/311-6616, Bada-
csonytomajon_____________________________

Túlrendelés miatt szőlőoltvá-
nyok eladók. Olaszrizling 250 db,
Pinot Noir 400 db. 380 Ft/db
áron. Érd.: 06-20/929-5002_____________________________

Alu bordáslemezek 1.800 Ft/m2,
WC csésze alulkifolyós 5.500 Ft,
fehér nagy mosdótál 4.000 Ft, zu-
hanytál 80x80-as 3.500 Ft el-
adó. Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Hasítógép 380 V-os eladó. Érd.:
06-30/478-7894_____________________________

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

Köveskálon május eleji elvitellel
választási malacok lefoglalhatók,
elvihetők. Tel.: 06-30/851-1963

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó 4 db lemez felni kitűnő ál-
lapotban: 215/60 R17  5/114,3
8.000 ft/db. 4 db lemezfelni:
165/70 R13 2.500 Ft/db. Mind a
8 kerekén használható téli gumi
van. Érd.: 06-30/411-7234_____________________________

Vásárolnék minden típusú Sim-
sont 51-es, 50-es, star svarbi,
suhl üzemképtelen alkatrészt is.
Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék nagy edényeket, lá-
basokat, fazekakat, vájlingokat, la-
vorokat, horganyzott kádakat. Fa
teknőt, fa melencét és egyéb régi
tárgyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Eladó 2 db felültöltős mosógép és
70 l-es kishűtő. Tel.: 06-30/896-8818_____________________________

Minőségi termőföld eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállí-
tással is kérhető. Érd.: 70/886-68-08._____________________________

Jó állapotú kandalló, gáztűzhely,
mosógép eladó. Érd.: 06-30/571-
6361_____________________________
10 l-es villanybojler 10 eFt, 1 db
teatűzhely 10 eFt, 48 db samot-
tégla 26x22x77 55 eFt eladó.
Tel.: 06-20/497-5421_____________________________

Hullámpala 110x175-ös és 1 anya-
birka eladó. Érd.: 06-30/227-7549_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Soproni cserép kb. 1000 Db 50
Ft/db, rozsdamentes 2 lépcsős
medencelétra 24 eFt, 5x50x50x2
méteres szögvasak 2.800 Ft/db,
kapálógép RF450-es tartozékok-
kal 47 eFt, KF 125-ös gázbojler 38
eFt eladó. Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztallal, lég-
kompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúró- vé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pács-bontókalapács 220V-os új, üt-
vefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes köszö-
rűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás
vizes csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus
tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok, el-
adó. Szerszámgépek, kerti gépek
szervizelése. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, AS (Stihl)
3 kerekű önjáró magasfű nyíró, bil-
lenővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Takarmány kukorica- és búza
zsákolva illetve lucerna-, széna- és
szalma körbála eladó Tapolcán.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-
30/900-2711

TŰZIFA )

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. T.: 06-30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra,
Szigligetre, Szentbékkállára he-
lyi újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Tapolcára a Caramell kávézóba
és az újonnan nyíló Fröccste-
raszra pultost, felszolgálót és
fagylaltárust azonnali kezdéssel
felveszünk. Érd.: 06-30/959-2106_____________________________

Tapolcai lemez megmunkáló cég
gyártó munkatársakat keres. Mun-
kaidő: H-P 6:00-14:30 ig Jelent-
kezzen a G.Richard@kgbair.hu cí-
men vagy +36 70 389 1818. _____________________________

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett
éves állás. Tapolca környékiek
előnyben. Tel.: 06-30/256-1677_____________________________

Felszolgálót egész éves foglal-
koztatással felveszünk. Érd.: La
Pergola Pizzéria Étterem, Tapolca,
Árpád u. 1. Tel.: 06-30/927-5766_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

1 fő kőművest, 1 fő segédmun-
kást tapolcai telephellyel alkal-
maznék. Bér megegyezés szerint,
napi 9 óra. Tel.: 06-30/937-7828_____________________________

Józan életű segédmunkást fel-
veszek. Bér: 11.000 Ft/nap. Érd.:
06-30/432-7387_____________________________

Tapolcai étterembe keresünk kol-
légákat felszolgáló, pincér, sza-
kács munkahelyek betöltésére.
Követelmény: szakirányú vég-
zettség. Érd.: 06-70/342-5742_____________________________

Tapolcai Gösser sörözőbe pultos
munkatársat keresünk éves ál-
lásra. Tel.: 06-30/993-3953_____________________________

Badacsonyi étterembe keresünk
kollégákat a nyári szezonra. Sza-
kács, konyhai kisegítő, főzőasz-
szony (reggeli műszak), felszol-
gáló, pultos munkakörökbe.  Je-
lentkezni a 06309979359-es te-
lefonszámon lehet._____________________________

Szobalányt, reggeliztetőt, he-
lyettesítő recepcióst keres a vo-
nyarcvashegyi Villa Plattensee
panzió augusztus 31-ig tartó mun-
kavégzésre. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

A Rompos Bt. Temetkezési mun-
kakörbe önmagára és munkájára
igényes kollégát keres. Érd.: sze-
mélyesen, Tapolca Hősök tere 2._____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
a Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra
keresünk: Konyhai kisegítő / mo-
sogató munkatársat. Elsősorban
környékbeliek jelentkezését vár-
juk! Érdeklődni: 06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöp-
re a Bisztró 71 üzletünkbe éves ál-
lásra keresünk: Fiatalos csapa-
tunkba felszolgáló munkatársat.
(nyelvtudás előny) Érdeklődni:
06/70 428 1800_____________________________

Rompos virágbolt virágkötői mun-
kakörbe önmagára és munkájára
igényes kolléganőt keres. Érdek-
lődni személyesen: Tapolca, Hő-
sök tere.2._____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöp-
re a Tat kávézóba /a mólón lévő
üzletünkbe/ keresünk: Felszolgá-
ló munkatársat a nyári szezonra.
Érdeklődni: 06/30 859 0842

ÁLLÁS -,

Szőlész-borászt keresünk Mind-
szentkállai borászatba egész éves
foglalkoztatásra. Jogosítvány
szükséges! Jelentkezését a 
koroka@koroka.hu email címre,
vagy a 06-20-961-3938 telefonon
várjuk._____________________________

Zöld Ráskó Kft. erdészeti munkák
elvégzésére, egész éves foglalkoz-
tatásra munkatársat keres motor-
fűrész kezelői gyakorlattal. Előnyt je-
lent: B kat. és traktoros jogosítvány.
Jelentkezés: 06-30/749-9002._____________________________

Badacsonytomaji strandra felve-
szek lángossütőt, konyhai kisegítőt
és diákokat. Érd.: 06-20/964-3497_____________________________

Otthonról dolgozhat! Különféle
termékek csomagolása és egye-
bek elérhetőségei érd: 06-90-60-
36-07 (audiopress.iwk.hu  635
Ft/min, 06-209104517 _____________________________

Munkalehetőségek Tapolca kör-
nyékén: összeszerelőket, CNC gép-
kezelőket illetve lakakatos-he-
gesztőket keresünk. 1 vagy több-
műszakos munkarend! Verseny-
képes bérezés, munkába járás tá-
mogatása. Érdeklődni a 06-70/380-
1553-as telefonszámon lehet._____________________________

Meglévő csapatunk bővítéséhez
az alábbi pozíciókra keresünk
munkatársakat: Gépkocsivezető
(3,5 tonnáig), feltétel B kategóri-
ás jogosítvány. Raktáros. Mun-
kavégzés helye: Káptalantóti.
Érd.: 06-20/535-5936

Révfülöpi vasútállomáson lévő
RESTI sörözőbe pultost keresek
májustól októberig tartó idő-
szakra. Érd.: 06-70/237-5252_____________________________

Keszthelyi gipszkartonos cég ke-
res kartonos kollégákat bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Céges
autó, szerszámok, szabadság,
munkaruha biztosított. Kiemelt
bérezéssel. Érd.: 0630/7375-832. _____________________________

Eladókat keresünk tapolcai vi-
rágboltunkba és családi kis élel-
miszerüzletünkbe. Akár rész-
munkaidőre is. Szakképesítés
nem feltétel. Érd.: Elemér virág-
boltja Tapolca, 06-30/348-7469_____________________________

Egész éves állás. Konyhai mun-
katársakat vagy/és reggeliztető
munkatársat keresünk- kölcsönös
megelégedés esetén teljes éves ál-
lásra-, biztos jövedelemmel, szo-
ciális biztonsággal. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal a
revfulop@lutheran.hu címen. Evan-
gélikus oktatási Központ, Révfülöp

Dream Team kávézóba pultos-ki-
szolgálót keresünk éves állásra.
Érd.: 06-30/901-9849

Angoloktatás. Általános és üzleti 
nyelv a kezdő szinttől , felsőfokig.
Munkahelyhez, nyelvvizsgához, fel-
vételihez, iskolai tanulmányokhoz.
Szakmai nyelv megállapodás sze-
rint. FKNY: B/2020/003769 Nysz:
53108511 Tel.: +36-20/513-6989
E-mail: gyongyitoth11@gmail.com

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 21.30
14.00 - 21.30

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

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

Fényképes önéletrajzokat
a e-mail címre várjuk.

Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe 4 fő munkatársat keres.
Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat

előnyt jelent.

gépkiszolgálói

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkarendbe 2 fő munkatársat keres.
Aszatlos végzettség és/vagy faipari gépeken

szerzett gyakorlat előnyt jelent.

gépkezelő

Fényképes önéletrajzokat
a e-mail címre várjuk.

Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

Lapostetők, garázsok vízszigetelését,
bitumenes tetők javítását, hozzátartozó
bádogos munkák kivitelezését vállaljuk.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

+36-30/796-1526, diamondajtoablak@gmail.com

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

ELKÖLTÖZTÜNK!

EGYEDI KONYHÁK, BÚTOROK GYÁRTÁSA!
IGÉNY SZERINT HELYSZÍNI FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS!

ÚJ CÍMÜNK: TAPOLCA, KESZTHELYI ÚT

KÁRPITOS GARNITÚRÁK FORGALMAZÁSÁT MEGSZÜNTETTÜK!

(VOLT KINIZSI LAKTANYA, DIEGO MELLETT)

BÚTOR

Már mi is nagyon várjuk, hogy újrainduljon az élet
a vendéglátásban és a Balaton-parton.

Ezért 2021.04.23-tól 04.30-ig
árakkal várjuk vásárlóinkat.AKCIÓS

• Pénztárgép-hőtekercsek
• Árazószalagok, celluxok
• Golyóstollak, filctollak,
folyékony kréták

• Számolócédulák,
jegyzettömbök

• Tűzőgépek, lyukasztógépek
• Számológépek
• Lamináló fóliák
• Iratrendezők, iratpapucsok

15% KEDVEZMÉNNYEL
KAPHATÓK!

KEDVEZMÉNYES HÉT
A MARIKA PAPÍRBOLTBAN!

8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar) Tel.: 06-87/322-897
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00-12.00

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig:

07.00-21.00
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

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres 1 fő

szakképsítéssel rendelkező

1 műszakos munkarendbe.
Termelőgépek javításában szerzett gyakorlat

előnyt jelent.

géplakatost

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 26-tól május 2-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:

fokhagymás metéltleves, pásztortarhonya
daragaluska-leves, bolognai spagetti
karalábéleves, Budapest ragu rizzsel

palócleves, krumplis tészta
sajtkrémleves, rántott sertésborda rizzsel

zöldségleves, natúr csirke kapormártással és rösztivel
csontleves Fridatto módra, sertéspörkölt galuskával

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Tapolcán kitűnő állapotú 1+ 2
félszobás Dryvit szigeteléses csa-
ládi ház 70 m2-es lakóterülettel el-
adó. Ir.ár: 26 mFt T.: 06-
20/9156635
Lesenceistvánd zártkerti részén
24 m2-es hasznos lakóterületű pa-
norámás hétvégi ház kb. 2000
m2-es telekterületen eladó. Ir.ár:
5,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Badacsonytördemicen 600 m2-
es hasznos területű felújítandó ál-
lapotú véndégház 1049 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 80 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Monostorapátiban panorámás
fekvésű, jó állapotú, 10 éves,
108 m2 alapterületű tetőtér be-
építéssel bővíthető családi ház ga-
rázzsal, pincével eladó. Ir.ár: 35
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Zánkán nappali+3 hálószobás, új-
szerű állapotú lakóház eladó. Ir.ár:
55 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Gyepükaján külterületén 79 m2
hasznos területű major kb. 6100
m2 gyümölcsössel kb. 1,5 ha
szántó területtel eladó. Ir.ár: 7,5
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi ba-
latoni panorámás, 2432 m2-es te-
lekterületű erdő 13 m2-es boltíves
pincével, 26 m2-es hétvégi ház
építésének lehetőségével eladó.
Ir.ár: 16 mFt T.: 06-20/615-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év
tapasztalatával, széles vevőkör-
rel a lehető legjobb vevőt találja
meg ingatlanára, 3% közv.díjért.
www.badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Benda Fe-
rencné_____________________________

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt (eladót vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, kül-
területet, szántót, legelőt, erdőt
keresek ügy-feleim részére Sü-
meg- és Tapolca környékén,
valamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művészetek
Völgyében, Keszthely-Tihany
között. Köszönettel, Bódis Pé-
ter Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu. Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac tér-
nél)_____________________________
Tapolca kertvárosában vennék 2
szobás összkomfortos, jó állapo-
tú kertes házat kb. 200 négyszö-
göl telekkel. Tel.: 06-20-262-1729_____________________________

Csobánc-hegy déli oldalán pa-
norámás kilátással szőlő, pince,
présház tetőtér beépítéssel, 7260
m2 területen eladó. Érd.: 06-
87/413-362, 06-20/983-7880_____________________________

Készpénzes vásárlással kere-
sek Badacsony 20 km-es kör-
zetében hétvégi házakat, prés-
házakat, parasztházakat, tel-
ket, panziót, vendégházat. Tel:
Török Tamás 06209596293_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat, építési telkeket, nya-
ralókat, pincéket, zártkerti in-
gatlanokat, szőlőket és terüle-
teket. Ingatlanok vétele, eladá-
sa teljes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, rövid időn belül saját,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
Gomba étterem és pizzériába a nyá-
ri szezonra keresünk: Fiatalos, vi-
dám csapatunkba felszolgáló mun-
katársat. Érd.: 06/30 949 9665_____________________________

Kerámiaműhelybe és kertészetbe
betanított munkára munkatársat
keresünk. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Tapolcai telephelyre megbízható,
szorgalmas gondnok-karbantartót
keresünk. Feltételek: B kategóri-
ás jogosítvány, kőműves szakipari
gyakorlat. Jelentkezni: e-mail: 
tapolca@topartbisztro.hu Érd.:
06-70/368-6681_____________________________

Ács-tetőfedő munkakörbe tapolcai
telephellyel, munkájára igényes
szakmunkást vagy segédmunkást
felveszünk. Tel.: 06-70/366-5324
vagy 06-20/426-3868_____________________________

Tehergépkocsi vezetőt felve-
szünk. Érd.: 06-30/2161-910_____________________________

Dream Team étterembe pultost
keresünk éves állásra, azonnali
kezdéssel. Érd.: 06-30/901-9849_____________________________

Állatok mellé Tanyára állatgondo-
zót keresünk. Érd.: 06-30/729-8148_____________________________

Építőiparban jártas, józan életű
segédmunkást keresek lesence-
istvándi telephellyel. Autó előny.
Bérezés 15.000 Ft/nap. Érd.: 06-
30/446-9345_____________________________

Zánkai vendéglátó egységbe kes-
resünk szakácsot, főzőasszonyt
(lehet beugrós is) a nyári sze-
zonra. Kiemelkedő bérezéssel,
szállás igény szerint megoldható.
Pályakezdőket is szívesen vá-
runk. Tel.: 06-70/378-5269_____________________________

Tehergépkocsira gépkocsiveze-
tőt felveszek. Tel.:  30/939-4804 _____________________________

Hegymagasi pincészet keres szőlész
munkavállalót éves munkavállalás-
sal. Feladatok: organikus szőlőter-
mesztés, permetezési napló veze-
tése, permetszerek beszerzése,
szaktanácsadóval történő egyezte-
tés, szőlészeti munkák szervezése és
irányítása, külsős munkavállalók
betanítása, esetleges gépi munka-
végzés (traktorozás) Elvárások: B kat.
jogosítvány, előny mezőgazdasági
gépkezelői jogosítvány és angol
nyelvtudás, megbízható, precíz fe-
lelősségteljes munkavégzés. Amit kí-
nálunk: hosszú távú munkalehető-
ség, versenyképes fizetés. Érd.: 06-
20/249-77-07, vagy az info@
gilvesy.hu e-mail címen. 

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5 szo-
ba + nappalis, beépített, felsze-
relt konyhás, étkezős, egyszintes,
újszerű, igényes, mediterrán jel-
legű családi ház szép, rendezett
kerttel, grill terasszal, kis balato-
ni rálátással  562 m2 összköz-
műves telekkel eladó. Ár: 52,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Zalaegerszeg belvárosában, ki-
váló helyen eladó egy 170 m2-es
kétszintes (90 + 80 m2), 1. eme-
leti társasházi lakás 45 m2-es te-
rasszal, saját, udvari autóbeálló-
val. A két szint külön bejárattal is
rendelkezik, akár külön-külön is
megvásárolható. Ár egyben 74,9
M Ft, külön 90 m2-es 44,9 M Ft,
80 m2-es 39,9 M Ft. Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Cserszegtomajon  a Várvölgyi út-
hoz közel, 2 percre Keszthelytől
4.117 m2 építési belterület, köz-
művekkel eladó. A területből 3 db
önálló, mindegyik saját, önálló
megközelítéssel rendelkező te-
lek alakítható. Ár:17,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, pár percre a pi-
actól, a Sabar hegyen 2.672 m2
zártkerti terület eladó. Ár: 6,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatlanok
vétele, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlás-
sal. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonrendesen 3016 m2, gyö-
nyörű Balatoni panorámás szőlő
külterület a 71-es úttól 100 m-re
eladó.Víz és villany közvetlen
mellette.  Ár: 9,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Hévíz határában, pár percre a für-
dőtől 75 m2-es 3 szobás, új,
kulcsrakész, könnyűszerkezetes,
új apartman lakás, 255 m2  saját
telekterülettel, zárt, körbekerített
lakóparki övezetben parkolóval
eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba nappa-
li, konyhás tégla építésű, összköz-
műves családi ház, összesen 2155
m2 belterületi telken, kerttel, 40 db
termő gyümölcsfával, 500 m2 te-
lepített akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörök felső, a 71-es út
feletti új építésű övezetében
2000m-es belterületi építési telek
szép kilátással eladó, 2 önálló te-
lek is kialakítható. Közművek köz-
vetlenül az ingatlan előtti aszfal-
tos úton. Ár: 16,9 M FT. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Gyenesdiáson belterületi építé-
si telkek eladó. 1100 m2-es 13,9
M Ft. Egy db 2500 m2-es ( egy-
ben 29 M Ft ), mely használati
megosztással  két részre osztha-
tó: 950 m2-es 13,9 M Ft, 1400
m2-es 16,9 M Ft. Tel.: +36 70
376 7820_____________________________

Vásárolnék tulajdonostól felújí-
tásra szoruló ingatlant Tapolcán és
környékén, max. 20 millió Ft-ig
készpénzfizetéssel. Lehet bel- és
külterület is. Tel.: 06-20/433-2463

Magánszemélytől Tapolca bel-
városában 2 szoba, összkomfortos
lakás tetőtéri beépítési lehetőség-
gel eladó. Állami támogatások
igényelhetők. Ir.ár: 15.450.000 Ft
Tel.: 06-20/3720-400_____________________________

Eladó Tapolcán a Május 1. utcában
12 lakásos társasházban, kisker-
tekre néző ablakokkal egy 60 m2-
es erkélyes lakás. Két szoba, ét-
kező, konyha, fürdő, külön WC és
spájz. + önálló tároló helyiség a
pincében. Ingatlanosok kímélje-
nek! Érd.: 06-20/402-6897_____________________________

Tapolcán, Alkotmány utcában 2
szobás, 1. emeleti 51 m2-es lakás
eladó. 16.600.000 Ft Érd.: 06-
30/769-6329

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán, a Május 1. utcában
magasföldszinti, 61 m2-es 1+1/2
szobás, erkélyes, klímás lakás el-
adó. Ir.ár: 18.200.000 Ft Érd.:
06-30/268-4092_____________________________

Eladó TAPOLCA BELVÁROSÁBAN,
III. emeleti (lift nincs) nappali + 2
szobás jó állapotú lakás. Irányár: 17
M Ft Érd.: 06-70/904-6110

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen, Ba-
dacsonytomajon, Badacsonyör-
sön, vagy a környéken. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-
70/247-4037_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában 25
m2-es frissen festett, tetőtéri,
bútorozatlan lakás megbízható,
nem dohányzó bérlőnek mini-
mum 1 évre kiadó. Háziállattal
nem költözhető. Érdeklődni mun-
kanapokon 9-16 óráig a 30/815-
26-07-es telefonszámon lehet._____________________________

Albérletet keresünk a szezonra.
Lehetőleg 3 szoba legyen. Júni-
ustól szeptemberig. Tel: 06-
30/984-1132_____________________________

Keresek, kiadó 2 szobás, erké-
lyes, bútorozott lakást Tapolcán.
Biztos anyagi háttérrel rendelke-
ző, dolgozó, józanéletű, egyedü-
lálló, fiatalember vagyok. Tel.:
06-70/304-8221_____________________________

Szezonban munkát vállaló, fiatal
lány részére szoba kiadó Tapolcán.
Tel.: 06-20/482-5683_____________________________

Dobó lakótelepen 2 szobás 56
m2-es, I. emeleti lakás hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-70/429-8479_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában 40
m2-es földszinti lakás kiadó.
80.000 Ft+hó/rezsi Tel.: 06-
20/263-5202

Dobó lakótelepen téglaépítésű
20 m2-es garázs eladó. Érd.: 06-
30/296-7850_____________________________

Tapolcán a Május 1. utcában ga-
rázs kiadó. Érd.: 06-30/448-0365,
06-31/321-3847

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csa-tornaépítés,
javítás és csõ-törések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

E-RO GENERÁL Kft. vállal építő-
ipari munkákat. 06-30/845-6026,
erobau@gmail.hu_____________________________

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel, ge-
nerálkivitelben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-
30/6615-093 Szabó Norbert_____________________________

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

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

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favé-
delem. T.: 06-30/2270-717

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák el-
végzése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csa-
pat, tiszta, korrekt munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magasnyo-
mású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületbontást, teljeskörű felújí-
tást, építést, árufuvarozást, köl-
töztetést, lomok elhordását vál-
lalom. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Csatornacsövek nyom-
vonal keresése, javítása. Kiszállási
díj nélkül, garanciával. Tel.: 06-
20/9844-667 e-mail: ber-
ci0621@gmail.com

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

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást, be-
tonozást, térkövezést, ill. járóla-
pozást, csempézést vállalok. Tel.:
06-30/273-3261_____________________________

_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás, köl-
töztetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása
pincétől a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és fes-
tés. Hívjon bizalommal, megbízha-
tó munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc-wc tartály
javítás, csapok-csaptelepek cse-
réje, gáztűzhelyek átalakítása
(földgáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás! Sző-
lőmunkák, fűkaszálás, fűnyírás
és bozótirtás. Családi ház, nyaraló
kerti munkáit is vállaljuk. Tel.:
06-30/8548-119_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. Tel.: 06-20/348-
2726, 06-20/230-6680_____________________________

Favágás  Veszélyes Fakivágás Al-
pintechnikával, Faápolás, Ágdarálás,
Zöldhulladék elszállítás, Ingyenes
Felmérés. E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251 6225
Kardos Alpin_____________________________

64 éves szociális szférában dol-
gozó férfi idős emberek segítésére
lenne. Tel.: 06-70/5055-081_____________________________

Sövényvágás, tuják formázása,
fűnyírás, fűkaszálás, bozótírtás, fa-
vágás (gallyazás, visszavágás,
kivágás, darabolás), ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Számla-
képes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v., 06-70/330-4272_____________________________

Cserépkályha, kandalló, kemence
tervezését, építését, javítását vál-
lalom, bontással kályhát viszek-ve-
szek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

Gerincszerviz: masszázsok, fla-
bélos, tanácsadás derékfájósok-
nak, lazítani, szépülni és fogyni vá-
gyóknak. H-P 9-18 óráig, beje-
lentkezés, információ: 06-20/592-
0022. Gyere, próbáld ki._____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása épületekre, vil-
lanyvezetékre lógó ágak levágása
és ezek közelében lévő fák kivá-
gása, zöldhulladék elszállítás. Sza-
bó Adrián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Személyautókat, kisteherautó-
kat, műszakist, lejárt műszakist,
ideiglenesen kivontakat vásá-
rolnék. Tel.: 06-20/556-9706_____________________________

Eladó Škoda Felicia 1.3-as, 2001-
es friss műszakival. Új nyári gumi
felnivel együtt, tetőcsomagtartó,
központi zár, riasztó, stb. Ár:
300.000 Ft Érd.: 06-20/231-1637_____________________________

Keveset használt Yamaha Neos ro-
bogó eladó. Tel.: 06-30/389-2589

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Bontott, fa nyílászáró 125x210
cm-es duplaajtó, 2 db 80x120-as
bukóablak, hőszigetelt üveggel,
príma állapotban eladók. 30.000
Ft Tel.: 06-70/311-6616, Bada-
csonytomajon_____________________________

Túlrendelés miatt szőlőoltvá-
nyok eladók. Olaszrizling 250 db,
Pinot Noir 400 db. 380 Ft/db
áron. Érd.: 06-20/929-5002_____________________________

Alu bordáslemezek 1.800 Ft/m2,
WC csésze alulkifolyós 5.500 Ft,
fehér nagy mosdótál 4.000 Ft, zu-
hanytál 80x80-as 3.500 Ft el-
adó. Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Hasítógép 380 V-os eladó. Érd.:
06-30/478-7894_____________________________

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

Köveskálon május eleji elvitellel
választási malacok lefoglalhatók,
elvihetők. Tel.: 06-30/851-1963

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó 4 db lemez felni kitűnő ál-
lapotban: 215/60 R17  5/114,3
8.000 ft/db. 4 db lemezfelni:
165/70 R13 2.500 Ft/db. Mind a
8 kerekén használható téli gumi
van. Érd.: 06-30/411-7234_____________________________

Vásárolnék minden típusú Sim-
sont 51-es, 50-es, star svarbi,
suhl üzemképtelen alkatrészt is.
Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék nagy edényeket, lá-
basokat, fazekakat, vájlingokat, la-
vorokat, horganyzott kádakat. Fa
teknőt, fa melencét és egyéb régi
tárgyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Eladó 2 db felültöltős mosógép és
70 l-es kishűtő. Tel.: 06-30/896-8818_____________________________

Minőségi termőföld eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállí-
tással is kérhető. Érd.: 70/886-68-08._____________________________

Jó állapotú kandalló, gáztűzhely,
mosógép eladó. Érd.: 06-30/571-
6361_____________________________
10 l-es villanybojler 10 eFt, 1 db
teatűzhely 10 eFt, 48 db samot-
tégla 26x22x77 55 eFt eladó.
Tel.: 06-20/497-5421_____________________________

Hullámpala 110x175-ös és 1 anya-
birka eladó. Érd.: 06-30/227-7549_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Soproni cserép kb. 1000 Db 50
Ft/db, rozsdamentes 2 lépcsős
medencelétra 24 eFt, 5x50x50x2
méteres szögvasak 2.800 Ft/db,
kapálógép RF450-es tartozékok-
kal 47 eFt, KF 125-ös gázbojler 38
eFt eladó. Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztallal, lég-
kompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúró- vé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pács-bontókalapács 220V-os új, üt-
vefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes köszö-
rűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás
vizes csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus
tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok, el-
adó. Szerszámgépek, kerti gépek
szervizelése. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, AS (Stihl)
3 kerekű önjáró magasfű nyíró, bil-
lenővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Takarmány kukorica- és búza
zsákolva illetve lucerna-, széna- és
szalma körbála eladó Tapolcán.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-
30/900-2711

TŰZIFA )

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. T.: 06-30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra,
Szigligetre, Szentbékkállára he-
lyi újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Tapolcára a Caramell kávézóba
és az újonnan nyíló Fröccste-
raszra pultost, felszolgálót és
fagylaltárust azonnali kezdéssel
felveszünk. Érd.: 06-30/959-2106_____________________________

Tapolcai lemez megmunkáló cég
gyártó munkatársakat keres. Mun-
kaidő: H-P 6:00-14:30 ig Jelent-
kezzen a G.Richard@kgbair.hu cí-
men vagy +36 70 389 1818. _____________________________

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett
éves állás. Tapolca környékiek
előnyben. Tel.: 06-30/256-1677_____________________________

Felszolgálót egész éves foglal-
koztatással felveszünk. Érd.: La
Pergola Pizzéria Étterem, Tapolca,
Árpád u. 1. Tel.: 06-30/927-5766_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

1 fő kőművest, 1 fő segédmun-
kást tapolcai telephellyel alkal-
maznék. Bér megegyezés szerint,
napi 9 óra. Tel.: 06-30/937-7828_____________________________

Józan életű segédmunkást fel-
veszek. Bér: 11.000 Ft/nap. Érd.:
06-30/432-7387_____________________________

Tapolcai étterembe keresünk kol-
légákat felszolgáló, pincér, sza-
kács munkahelyek betöltésére.
Követelmény: szakirányú vég-
zettség. Érd.: 06-70/342-5742_____________________________

Tapolcai Gösser sörözőbe pultos
munkatársat keresünk éves ál-
lásra. Tel.: 06-30/993-3953_____________________________

Badacsonyi étterembe keresünk
kollégákat a nyári szezonra. Sza-
kács, konyhai kisegítő, főzőasz-
szony (reggeli műszak), felszol-
gáló, pultos munkakörökbe.  Je-
lentkezni a 06309979359-es te-
lefonszámon lehet._____________________________

Szobalányt, reggeliztetőt, he-
lyettesítő recepcióst keres a vo-
nyarcvashegyi Villa Plattensee
panzió augusztus 31-ig tartó mun-
kavégzésre. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

A Rompos Bt. Temetkezési mun-
kakörbe önmagára és munkájára
igényes kollégát keres. Érd.: sze-
mélyesen, Tapolca Hősök tere 2._____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
a Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra
keresünk: Konyhai kisegítő / mo-
sogató munkatársat. Elsősorban
környékbeliek jelentkezését vár-
juk! Érdeklődni: 06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöp-
re a Bisztró 71 üzletünkbe éves ál-
lásra keresünk: Fiatalos csapa-
tunkba felszolgáló munkatársat.
(nyelvtudás előny) Érdeklődni:
06/70 428 1800_____________________________

Rompos virágbolt virágkötői mun-
kakörbe önmagára és munkájára
igényes kolléganőt keres. Érdek-
lődni személyesen: Tapolca, Hő-
sök tere.2._____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöp-
re a Tat kávézóba /a mólón lévő
üzletünkbe/ keresünk: Felszolgá-
ló munkatársat a nyári szezonra.
Érdeklődni: 06/30 859 0842

ÁLLÁS -,

Szőlész-borászt keresünk Mind-
szentkállai borászatba egész éves
foglalkoztatásra. Jogosítvány
szükséges! Jelentkezését a 
koroka@koroka.hu email címre,
vagy a 06-20-961-3938 telefonon
várjuk._____________________________

Zöld Ráskó Kft. erdészeti munkák
elvégzésére, egész éves foglalkoz-
tatásra munkatársat keres motor-
fűrész kezelői gyakorlattal. Előnyt je-
lent: B kat. és traktoros jogosítvány.
Jelentkezés: 06-30/749-9002._____________________________

Badacsonytomaji strandra felve-
szek lángossütőt, konyhai kisegítőt
és diákokat. Érd.: 06-20/964-3497_____________________________

Otthonról dolgozhat! Különféle
termékek csomagolása és egye-
bek elérhetőségei érd: 06-90-60-
36-07 (audiopress.iwk.hu  635
Ft/min, 06-209104517 _____________________________

Munkalehetőségek Tapolca kör-
nyékén: összeszerelőket, CNC gép-
kezelőket illetve lakakatos-he-
gesztőket keresünk. 1 vagy több-
műszakos munkarend! Verseny-
képes bérezés, munkába járás tá-
mogatása. Érdeklődni a 06-70/380-
1553-as telefonszámon lehet._____________________________

Meglévő csapatunk bővítéséhez
az alábbi pozíciókra keresünk
munkatársakat: Gépkocsivezető
(3,5 tonnáig), feltétel B kategóri-
ás jogosítvány. Raktáros. Mun-
kavégzés helye: Káptalantóti.
Érd.: 06-20/535-5936

Révfülöpi vasútállomáson lévő
RESTI sörözőbe pultost keresek
májustól októberig tartó idő-
szakra. Érd.: 06-70/237-5252_____________________________

Keszthelyi gipszkartonos cég ke-
res kartonos kollégákat bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Céges
autó, szerszámok, szabadság,
munkaruha biztosított. Kiemelt
bérezéssel. Érd.: 0630/7375-832. _____________________________

Eladókat keresünk tapolcai vi-
rágboltunkba és családi kis élel-
miszerüzletünkbe. Akár rész-
munkaidőre is. Szakképesítés
nem feltétel. Érd.: Elemér virág-
boltja Tapolca, 06-30/348-7469_____________________________

Egész éves állás. Konyhai mun-
katársakat vagy/és reggeliztető
munkatársat keresünk- kölcsönös
megelégedés esetén teljes éves ál-
lásra-, biztos jövedelemmel, szo-
ciális biztonsággal. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal a
revfulop@lutheran.hu címen. Evan-
gélikus oktatási Központ, Révfülöp

Dream Team kávézóba pultos-ki-
szolgálót keresünk éves állásra.
Érd.: 06-30/901-9849

Angoloktatás. Általános és üzleti 
nyelv a kezdő szinttől , felsőfokig.
Munkahelyhez, nyelvvizsgához, fel-
vételihez, iskolai tanulmányokhoz.
Szakmai nyelv megállapodás sze-
rint. FKNY: B/2020/003769 Nysz:
53108511 Tel.: +36-20/513-6989
E-mail: gyongyitoth11@gmail.com

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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!
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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./16.   2021. április 24.

, 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

Tisztelt Partnereink!
NHSZ Csobánc Kft. kibővült szolgáltatásokkal

várja Önöket
Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti telephelyén.

NYITÁSI AKCIÓVAL
Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti telephelyén.

NHSZ

Amit kínálunk:
-műszaki vizsga
-eredetvizsgálat
-személy- és teherautó szerelés
-gépjárműmosás

Bővebb információért keresse fel
weboldalunkat: www.nhszcsobanc.hu

Telefon:
e-mail:

06/21/292-0030
muhely.csobanc@nhsz.hu

Az akció 2021.04.12-től 2021.05.10-ig tart.

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel nyirádi telephelyre az alábbi pozíciókra:

(gyakorlattal rendelkező)

CSOMAGLESZEDŐ / GÉPKEZELŐ /
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPLAKATOS /

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799 vagy +36-30/599-9867
számon.

H U N G A R Y K F T.

Amit kínálunk:

Előny:

Elvárások:

- versenyképes fizetés - béren felüli juttatások
- utazási támogatás - hosszú távú munkaviszony egy biztos

alapokon álló vállalatnál - karrier építési lehetőség
- targoncavezetői jogosítvány - PLC ismeretek

- gyártási területen szerzett tapasztalat
- folyamatos műszakos munkarend vállalása

- pontos, precíz munkavégzés

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

• Operátor

• Szerszámfelrakó

• Beállító lakatos

• Gyártásközi minőségellenőr

(fröccsöntőgép-kezelő)

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye:
8248 Nemesvámos,
Huszárok útja 2.

Amit kínálunk:

Tapolca irányából céges járat (Tapolca-
Vigántpetend-Pula-Nagyvázsony-Nemesvámos,
Nagyvázsony-Mencshely-Vöröstó-Tótvázsony-
Hidegkút-Kövesgyűr puszta-Nemesvámos)

• Kiszámítható jövedelem
• Törvényen felüli, jelentősen magasabb éjszakás

pótlék
• Jelenléti prémium már próbaidő alatt
• Teljesítménybónusz
• Felvétel saját állományba
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.

Fröccsöntő gépbeállító lakatos Gyártási minőségellenőr
Feladatok:

Elvárások:

• Műanyag-fröccsöntő gépek indítása, beállítása
• Átállások, szerszámcserék lebonyolítása,

gyártási paraméterek beállítása
• Minőségi és a technológiai paraméterek

folyamatos felügyelete, optimalizálása

• Műszaki jellegű szakmunkás végzettség
• Műszaki rajz- és anyagismeret
• Műanyag-fröccsöntésben szerzett 2-3 éves

gépbeállítói tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása

Feladatok:

Elvárások:

Három műszakos munkarend vállalása

• Beszállított, gyártott félkész és kész termékek vég- és műveletközi
minőségének ellenőrzése a termékek eljárási és munkautasításokban
leír tak szerint

• Napi termékauditok elvégzése, eredmények dokumentálása, hibák esetén
a szükséges intézkedések elvégzése

• Műszaki területen szerzett minimum szakmunkás végzettség
• Jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)
• Alapvető mérési ismeretek és készségek (tolómérő, idomszerek)
• Felvételi elbeszélésen és üzemorvosi vizsgálaton való megfelelés
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

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:

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket, kézi összeszerelőket,

anyagmozgatókat

Édesipari termékgyártókat
Fémipari tapasztalattal rendelkező

munkatársakat
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

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló

azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással

•vízálló padlók
•padlószőnyegek

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

(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 csütörtökig:

09.00-13.00
Péntektől vasárnapig:

10.00-16.00

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 04. 22 - 2021. 05. 05.
Sertés csont nélküli karaj
Sertéslapocka
Sertésmáj
Sertés fagyasztott vesepecsenye

Pápai gépsonka
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai nyári turista
Pápai májas
Pápai frankfurti virsli
Pápai olasz felvágott
Pápai disznósajt

1.390 Ft/kg
1.190 Ft/kg

390 Ft/kg
1.630 Ft/kg

2.490 Ft/kg
1.290 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.350 Ft/kg
1.080 Ft/kg
1.190 Ft/kg

GÉPKEZELŐKET és KARBANTARTÓT

Kékkúti palackozó üzemünkbe, azonnali kezdéssel

keresünk!
Mindenképp jelentkezz gépkezelőnek, ha:

Mindenképp jelentkezz karbantartónak, 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)

• Ha rendelkezel legalább 2-3 éves karbantartói tapasztalattal
• Ha műszaki szakképesítéssel rendelkezel

• 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 betegség, élet- és balesetbiztosítást
• Hosszú távú munkalehetőséget egy stabil vállalatnál
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

Válaszd a stabilitást, válaszd
a Szentkirályi Magyarország Kékkúti

üzemét!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés
az alábbi várjuk:

ő ed edet
címen

Szentkirályi Magyarország Kft.
Lóczi Lea – Toborzó, Mobil: 06 70 983 99 99

Email: loczi.lea@szentkiralyi.hu

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.

Munkába járás: cég autóbus !es szal

Tapolcai székhelyünkre, megszakítás nélküli munkarendbe
keresünk.

Ásványgyapotot gyártunk és tesszük ezt
1907 óta. Talán már találkoztál is velünk a házad szigete-
lésénél, vagy láttad termékünket nagyobb társasházak,
panelek utólagos szigetelési munkálatai során.

Követ olvasztunk 1800 fokon, majd a lávát szá-
lasítjuk (ha hozzánk jössz, megmutatjuk hogyan), eddzük,
tömörítjük, méretre vágjuk, csomagoljuk egy közel 100
méter hosszú gyártoron.

PLC vezérelt gyártósorunk több egységre bontható, mégis
egységes egész, egy folyamat. Műszakonként 17-19 em-
ber munkája, odafigyelése, szoros együttműködése kell,
hogy a kőből láva, a lávából gyapot, azokból pedig raklapra
rakott késztermék legyen.

ha szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy gyártósorunk len-
dületes mozgásban legyen

ha felelősséget vállalsz munkaállomásod működéséért,
amely a gyártott terméktől függően változhat (azaz több
munkaállomáson is dolgozol majd)
ha megérted, hogy ha nálad jól mennek a dolgok, azzal az

utánad lévő munkaállomosokon dolgozó kollégák munká-
ját is könnyíted

ha elfogadod, hogy alkalmanként „kézzel” is odébb kell
tenni valamit
ha szeretsz új dolgokat tanulni
ha számíthat majd arra a műszakod, hogy odateszed ma-

gad

Ásványgyapot gyártást nem tanítja egy iskola sem. Az a mi
feladatunk lesz, hogy elmondjuk, megmutassuk, adjunk
időt, hogy belerázódj. Persze örülünk, ha erős műszaki vé-
nával rendelkezel, és nem ijeszt meg, hogy gépek között
dolgozz. Ez egy változékony munka, azoknak való, akik
nem szeretik az egyhangúságot, monotonitást.

stabil, biztos munkalehetőség
határozatlan idejű munkaviszony
versenyképes jövedelem
havi ösztönző bér
cafeteria
előírtnál magasabb műszakpótlék
kockázati élet- és balesetbiztosítás
munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

MUNKATÁRSAT

Kik vagyunk?

Hogyan?

Veled szeretnénk együtt dolgozni:

Amit Neked kínálunk:

Jelentkezni önéletrajz megküldésével
van lehetőség, e-mail cím:

-

-

-

-

-
-

·
·
·
·
·
·
·
·
·

gyongyver.petervari@rockwool.com

ÁCS MUNKÁBAN JÁRTAS
SEGÉDMUNKÁS,

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

ÁCS,
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

Érd.: 06-70/773-2796

kezdéssel!
állás azonnali

Lakatos, fényező,
CNC, maró-forgácsoló

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.com

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

TECHNIKUS
(gyártáselőkészítő) munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• Minimum középfokú szakirányú műszaki
végzettség

• CAD/CAM ismeretek

• német nyelvtudás
• szakmai tapasztalat építőipari rajzok

kezelésében, tervezésében

• Gyártáselőkészítés, szoros együttműködésben
a műszakvezetőkkel

• Műszaki rajzok kezelése, módosítása, javítása
• Kapcsolattartás a projektvezetőkkel illetve

az osztrák központtal
• Technikai megbeszéléseken történő részvétel

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

Munkavégzés helye: Veszprém
Ingyenes buszjáratokat biztosítunk!

ÖSSZESZERELŐI MUNKA

Alapbér: br. 205.000 Ft + akár 50 % műszakpótlék
+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Havi nettó 170.000 Ft kereset
Étkezési lehetőség biztosítása!

Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. 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

Profilmegmunkáló és fűrészgépekre tapasztalattal

Nyílászáró elemek, burkolatok készítése, hegesztése gyártási
tapasztalattal

Nyílászáró elemek összeszerelésére gyártásban szerzett
tapasztalattal

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors

megértése

• középfokú végzettség

• felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek

• targoncás jogosítvány

• állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás

• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása

• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között

• raktári rend fenntartásának biztosítása

• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére
INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐT

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁRA

keres ingatlanok közvetítésére,
értékbecslésre és a cég tulajdonában lévő ingatlanok

menedzselésére.

szorgalmas, dolgozni akaró „ezermester” karbantartó
munkatársat alkalmazna.

Fizikai munkakörben:

Érdeklődni a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbertnél lehet.

CsokeszFuvar

Tel.: +36-20/560-2759
e-mail: csokeszfuvar@gmail.com

3,5 tonnás kisteherautóval

- ömlesztett

- darabos

áruk szállítását vállalom.

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.

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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