
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./17.   2021. május 1.

, 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 AKCIÓVALNYITÁSI 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.

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

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

Orvoselektronikai eszközök gyártásával foglalkozó,
dinamikusan fejlődő, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező,

stabil hátterű magyar tulajdonú vállalat
Balatonfüredi telephelyére

munkatársat keres teljes munkaidőben történő
foglalkoztatással:

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

Állás, munka területe(i):

Szükséges tapasztalat:

Szükséges nyelvtudás:

Munkavégzés helye:

Egyéb juttatások:

Fizikai, Segéd, Betanított munka

Szakmunka

Szállítás, Beszerzés, Logisztika

• raktári anyagok bevétele, kiadása
• anyagok szakszerű tárolása, biztosítva az azonosíthatóságot
• gépi és kézi anyagmozgatás
• anyagok kikészítése, gyártásba adása (komissiózás)
• raktári rend betartása
• raktári kisegítő és adminisztrációs feladatok

• minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi)
• minimum 3 év raktáros/targoncás munkakörben szerzett tapasztalat
• érvényes targoncavezető jogosítvány (gáz és elektromos)
• alapszintű számítástechnikai ismeretek (Excel, vállalatirányítási

rendszer)
• fizikai terhelhetőség
• precíz, pontos, gyors munkavégzés
• megbízhatóság, feddhetetlen előélet

• kihívásokkal teli, hosszú távú munkalehetőség egy biztos alapokon
álló, 100%-ig magyar tulajdonban álló vállalkozásnál

• versenyképes jövedelem
• hatékony, összetartó, célorientált csapat

• ABAS vállalatirányítási rendszer ismerete
• Magas szintű számítástechnikai ismeretek
• Gyalogoskíséretű és emelővillás targonca használati gyakorlat

•
• Anyagmozgatás, Rakodás
•
• Raktáros, egyéb raktári szakmunka
•
• Raktározás, Készletezés
• Teljes munkaidő

• 3-5 év szakmai tapasztalat

Nem igényel nyelvtudást

Balatonfüred

Cafeteria

Jelentkezés önéletrajzzal: az ldinnyes@e77.hu email címre.

RAKTÁROS

TŰZIFA VÁSÁR AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL
KEDVEZŐ ÁR, MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ

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

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

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

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

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 144 780 Ft

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

Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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Lipóti Pékség
és Kávézó

10 benti asztallal

bővültünk!

MEGNYITÓ!
Május 3-án hétfőn!

EGÉSZ HÉTEN AKCIÓK,
NAGY KEDVEZMÉNYEK!
Mindenkit szeretettel várunk!

cím: Tapolca, Deák F. u. 7.
(az áruházzal szemben)

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

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

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

CsokeszFuvar

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

3,5 tonnás kisteherautóval

- ömlesztett

- darabos

áruk szállítását vállalom.

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!

06-20/441-6142

Részletes tájékoztatásért hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk

Alumíniumtermék gyártásával foglalkozó multinacionális nagyvállalthoz

Hengerműi és Öntödei munkatársakat,
keresünk AZONNALI kezdéssel!

Elvárás: 8 általános iskolai végzettség

Székesfehérvári munkalehetőség
Modern munkakörnyezet

Elhelyezés családi házakban,
2 ágyas kulturált szobákban

Ingyenes szálláslehetőséggel

Régiós szinten kiemelkedő alapbér
(mely képesítés és tapasztalat függvényében emelkedhet)

Kiemelkedően magas műszakpótlékok
Egyéb juttatások: Teljesítménybónusz (negyedéves),

13. havi bér, karácsonyi juttatás,
egészségbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

0 Ft áramszámla?
0 Ft fűtésszámla?
Napelemrendszer

50% támogatással?
Környezettudatos,

hosszú távú befektetés?
Tervezés, engedélyeztetés,

kivitelezés, beüzemelés,
finanszírozás

Teljeskörű szolgáltatás
az egész ország területén.

Szabó Roland
+36-70/427-3571

Hívjon, hogy megtaláljuk
az Önnek legmegfelelőbb

megoldást!

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

8300 Tapolca, Petőfi u. 18. Tel.: 06-30/632-1569(a Stari mellett)

Egyfókuszú és multifokális
szemüveglencsék

30% kedvezménnyel!

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek gyártásával
foglalkozó -hez

rendelkező munkatársakat keresünk
hosszú távú, stabil munkavégzésre. Megnövekedett

rendelésállományunk miatt nagymértékben bővítjük
létszámunkat az alábbi munkakörökben:

DGA Kft szakképzett, fémipari
tapasztalattal

Részletekről érdeklődjön a telefonszámon
és küldje el önéletrajzát a e-mail címre!

+36 70 199 8662
bcsizmadia@dga.hu

Elvárások:
• darukezelői bizonyítvány

• fémipari tapasztalat (1-3 év)
• többműszakos munkarend vállalása

Devecseri telephelyen:Devecseri telephelyen:
Lakatos
Fényező

CNC forgácsoló gépkezelő (marós, esztergályos)

(betanított munka)Mosós
Lézervágó gépkezelő

Nemesgulácsi telephelyen:Nemesgulácsi telephelyen:
Lakatos
Fényező

CNC forgácsoló gépkezelő (marós, esztergályos)

(betanított munka)Mosós

(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

Május 1-jén:
14.00-21.30

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Május 1-jén:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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

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.

Tapolcai Franchise partnere

munkatársat keres a tapolcai irodájába.

2 fő

Ingatlan tanácsadó, közvetítő

Ha neked is fontos a kiszámíthatóság és a biztonság,
csatlakozz az ingatlanközvetítő

hálózatához!
Openhouse Cégcsoport

Légy részese sikereinknek, csatlakozz
az országos hálózatunkhoz, a tapolcai irodához!

Miért legyél ingatlan tanácsadó
az Openhouse Cégcsoportnál?

legjobban fizetett szakmában
kreativitás

szabadságának lehetőségét.
Fix és jutalékos jövedelem

Karrierrendszerünk

bank termékeit
Országosan, korlátozás nélkül

csatlakozás első napjától biztosítjuk
az értékesítés lehetőségét.

biztosított betérő
ügyfélkör és földrajzi terület.

1. Az egyik dolgozhatsz, és
a hálózatok közül mi biztosítjuk a

2. , teljesítményarányos,
motiváló érdekeltségi rendszer.

3. könnyű előrelépési és fejlődési
lehetőséget biztosít.

4. Bármelyik ajánlhatod.
5. foglalkozhatsz

értékesítéssel.
6. A

7. Modern irodai infrastruktúra,

Törvényi előírás a középfokú iskolai végzettség.
Előnyt jelenthet a kitartás, tanulási vágy, saját gépjármű
használat, nyelvismeret. Akkor ne habozz, mert most
csak két jelöltet keresünk...
Jelentkezz egy kötetlen beszélgetése Szőke-Török Noémi
Franchise tulajdonosnál. Tsz.: 06-30/410-0990.

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
K
B
D
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K
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P
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E

jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Ingatlanirodáinkba
2 fő munkatársat keresünk.
Szakmai tapasztalat nem szükséges.

balaton@oc.hu
+36-70/4540-490

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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



TRIGGERPONT TERÁPIA

Tel.: 06-30/369-0002

Nyak, hát, derék, csípő, vállöv
fájdalmak kezelése

Az izomfájdalmak, izomerő csökkenés, mozgásbeszű-
külés, kisugárzó fájdalmak hátterében gyakran állnak
a harántcsíkolt izmokban meglapuló feszültségek, az
ún. Trigger pontok. A kezelést követően a páciensek
azonnali fájdalom enyhülésről, a mozgások javulásáról
számolnak be, amely a feszült, görcsös izomzat lazulá-
sának köszönhető.

A kezeltek maximális biztonsága érdekében a kezelőhelyiség
levegője TSS technológiával sterilizált, amely technológia

a levegőben lévő vírusok, baktériumok 99,99%-át elpusztítja.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
1 műszakos munkarendbe

munkakörbe
1 fő munkatársat keres.

Feladat: készletmozgásokkal kapcsolatos
adminisztratív tevékenység és könnyű fizikai

munka elvégzése. Érettségi megléte feltétel.

felíró

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 május 3-tól május 9-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:

rántott leves, burgonyafőzelék fasírozottal
karfiolleves, hentes tokány rizzsel

zöldbableves, csirkepaprikás galuskával
hentesleves, almás pite

gombakrémleves, rántott borda rizzsel
tejfölös burgonyaleves, Holstein szelet rizzsel

gyümölcsleves, párizsi csirkemell rizibizivel

SAKK SZAKKÖRÖK INDULNAK
(10 fős csoportokban)

Időpont: 2021. május 20-tól a Csermák József
Rendezvénycsarnokban heti 1 alkalommal

Résztvevők: olyan sakkot szerető és művelni
kívánó gyermekek, akik a járvány miatt

az iskolai és óvodás oktatás elmaradása miatt
a megadott határidőig jelentkeznek.

Jelentkezni lehet:
2021. május 15-ig: Istvándi Lajos, 06-70/381-0838

vagy sakkozo@gmail.com

Várjuk az óvodások és kisiskolások (1-2. osztály)
jelentkezését!

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig:

07.00-19.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Május 1-jén:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől csütörtökig:

09.00-13.00
Péntektől vasárnapig:

10.00-16.00

Május 1-jén:
10.00-16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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

Május 1-jén:
08.00-14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.www.versbeton.huwww.versbeton.hu

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Jelentkezni
a stimmelfestek@gmail.com email címen,
vagy a 06-30/355-69-84-es telefonszámon

lehet.

Stimmel Kft. általános
kereskedelmi feladatok

elvégzésére férfi munkaerőt
keres badacsonytomaji üzletébe.

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

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
Ferencné_____________________________

Tapolca kertvárosában vennék 2
szobás összkomfortos, jó állapotú
kertes házat kb. 200 négyszögöl te-
lekkel. Tel.: 06-20-262-1729_____________________________

Csobánc-hegy déli oldalán pano-
rámás kilátással szőlő, pince, prés-
ház tetőtér beépítéssel, 7260 m2 te-
rületen eladó. Érd.: 06-87/413-362,
06-20/983-7880_____________________________

Készpénzes vásárlással keresek
Badacsony 20 km-es körzeté-
ben hétvégi házakat, présháza-
kat, parasztházakat, telket, pan-
ziót, vendégházat. Tel: Török Ta-
más 06209596293_____________________________

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_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nyara-
lókat, pincéket, zártkerti ingat-
lanokat, szőlőket és területeket.
Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5 szo-
ba + nappalis, beépített, felszerelt
konyhás, étkezős, egyszintes, új-
szerű, igényes, mediterrán jellegű
családi ház szép, rendezett kerttel,
grill terasszal, kis balatoni rálátás-
sal  562 m2 összközműves telekkel
eladó. Ár: 52,9 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,  saját, önálló megközelítéssel
rendelkező telek alakítható. Ár:17,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, pár percre a pi-
actól, a Sabar hegyen 2.700 m2
zártkerti terület eladó. Minimum 2
%-ban beépíthető! Ár: 6,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár azon-
nali fizetéssel is! Ingatlanok vé-
tele, eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlás-
sal. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 félszo-
bás, részben felújításra szoruló,
közös udvaros, összkomfortos, gáz-
fűtéses családi ház, 230 m2-es te-
lekrésszel  kedvező áron eladó.
Ár: 7,3 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), akár 2 gene-
rációnak, panziónak is alkalmas, 5
szoba + 2 nappalis, 2 konyhás, 3
fürdőszobás, szigetelt, kiváló álla-
potú családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes, igé-
nyes berendezésével együtt, 1011
m2 telekkel eladó. 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_____________________________

Gyenesdiáson belterületi építési
telkek eladók. 1100 m2-es 13,9 M
Ft. Egy db 2500 m2-es (egyben 29
M Ft), mely használati megosz-
tással  két részre osztható: 1000
m2-es 13,9 M Ft, 1400 m2-es
16,9 M Ft.  Tel +36 70 376 7820_____________________________

Reziben 30+30 m2-es kétszin-
tes, felújításra szoruló hétvégi ház,
boltíves pincével, 2.824 m2-es
zártkerti területen  vízzel, villannyal,
jól megközelíthető, Hévíz közelében
eladó. Ár: 14,9 M Ft  Tel: +36 70
376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcai szigetelőanyaggyártó cé-
günkhöz keresünk munkaerőt, ope-
rátori munkakörbe. Targoncaveze-
tői bizonyítvány előnyt jelent! Je-
lentkezés a gy.zoltan@innopan.hu
címen vagy a +36-70/607-5035 te-
lefonszámon._____________________________

Állandó csapatunkat bővítenénk.
Felszolgáló munkatársakat ke-
resünk. Heti garantált szabad-
napokat, versenyképes fizetést
kínálunk. Igényességet, gyakor-
lottságot, fejlődésre való törek-
vést várunk. Munkavégzés helye:
Köveskál, Kővirág. Tájékozódni,
érdeklődni a www.kovirag.hu
weboldalon, vagy a 06 20 929
0939-as telefonszámon szíves-
kedjenek._____________________________

Tapolcai sütőüzem sütőipari szak-
munkásokat és sütőipari betanított
munkásokat keres két műszakos
munkarendbe. Jelentkezni lehet
hétfőtől péntekig, 8.00-15.00 órá-
ig a 20/293-1483-as számon._____________________________

Balatonrendesi üdülőbe felve-
szünk munkájára igényes szaká-
csot, főzőasszonyt, férfi konyhai ki-
segítőt. Mobil: +36 20 943 06 43_____________________________

Kedves Álláskeresők! A bada-
csonyi Szépkilátó Borozóba sze-
zonális munkára pultos-felszol-
gáló munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok és diákok jelentke-
zését is szívesen fogadjuk! Szál-
lás, igény szerint megoldható! Je-
lentkezni telefonon: 06 30/573-
1185 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Kőművest és betanított munkást
alkalmaznék azonnali kezdéssel.
Tel.: 06-30/744-6902_____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- SZA-
KÁCS kollégát keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal, valamint
pozíció megjelölésével az info@ 
feszek.hu címen. Információ:
06303219429  

Eladó ingatlanokat keresünk! In-
gatlan eladás, ingatlan vétel pré-
mium szolgáltatással. Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Reziben 50+50 m2-es kétszintes
hétvégi ház, pince-présházzal, 2.372
m2 zártkerti területen, vízzel, vil-
lannyal, Hévizi kilátással eladó. Ár:
19.9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Csömenden, a Balatontól 15 perc-
re 100 m2-es téglaépítésű, össz-
komfortos, felújítás alatt lévő, rész-
ben felújítandó családi ház 1400
m2-es telekkel eladó. Ár: 9,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Családi ház eladó Tapolcán a Mó-
ricz Zsigmond utcában dupla ga-
rázzsal, kocsi beállóval, parkosított
udvarral. Érd.: 06-30/9592-106

Magánszemélytől Tapolca belvá-
rosában 2 szoba, összkomfortos la-
kás tetőtéri beépítési lehetőséggel
eladó. Állami támogatások igé-
nyelhetők. 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, étke-
ző, 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_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában ma-
gasföldszinti, 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_____________________________

Tapolca, Egry József utcában II.
emeleti 1+2 félszobás, részben
felújított lakás eladó. Ir.ár: 20 mFt
Tel.: 06-30/352-4117_____________________________

Eladó a belvárosban 36 m2-es
magasföldszinti lakás Tapolcán.
Érd.: 06-20/326-6978

Kiadó albérletet keresek saját rész-
re Badacsonytördemicen, Bada-
csonytomajon, Badacsonyörsön,
vagy a környéken. Minden megol-
dás érdekel. Tel.: 06-70/247-4037_____________________________

Albérletet keresünk a szezonra. Le-
hetőleg 3 szoba legyen. Júniustól
szeptemberig. Tel: 06-30/984-1132_____________________________

Dobó lakótelepen 2 szobás 56 m2-
es, I. emeleti lakás hosszútávra ki-
adó. 70.000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 06-
70/429-8479_____________________________

Budapesten Garzon lakás hosszú-
távra kiadó. HÉV Szépvölgyi meg-
állóhoz közel, csendes, igényes
környezetben. Tel.: 06-30/528-9531

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, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, 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 álla-
potfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása. Tel.:
06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert_____________________________

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

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favéde-
lem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

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 tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását 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-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóhá-
zak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, karbantar-
tását. Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképesen. T.:
06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. 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 fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, keríté-
sek, falak, pincék, sírkövek, nyílá-
szárók, parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők 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 ház-
hozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény
szerint berendezzük bútorait! Tel-
jeskörű ingatlan lomtalanítása, sze-
mételvitel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitt hordás. UI: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Háztartási gépek javítása, kar-
bantartása, hűtőgép kivételével.
Tel.: 06-30/733-2599

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Csatornacsövek nyomvonal
keresése, javítása. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával. Tel.: 06-20/9844-
667 e-mail: berci0621@gmail.com_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villanyés
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, en-
gedélyezetése, beüzemelése, gáz-
fogyasztás optimalizálása, égés-
termék elemzés, kondenzációs
technológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenő T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőműves munkákat, belső átala-
kítást, falazást, vakolást, betono-
zást, térkövezést, ill. járólapozást,
csempézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit, síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécsesek,
sírtisztítások, sírfelújítások, betű-
vésés. Szabó István kőfaragó mes-
ter Tapolca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmun-
kák, fűkaszálás, fűnyírás és bozó-
tirtás. Családi ház, nyaraló kerti
munkáit is vállaljuk. Tel.: 06-
30/8548-119_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált
szerelő, villamos mérőhely kivite-
lezése. Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680

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

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

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

_____________________________

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

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is akár
nagy területen), fűkaszálás, sö-
vényvágás, tuják formázása, bozó-
tirtás, favágás (gallyazás, kivágás,
visszavágás, darabolás), Ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss Ben-
ce e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

TAKARÍTÁS! Vállalom, magánhá-
zak, lakások, irodák, lépcsőházak ta-
karítását. Diszkréció, precíz mun-
kavégzés. Keressen bizalommal.
Tel.: +36 20 315-0159 email:
tbori25@gmail.com_____________________________

STRESSZOLDÁS német, agykuta-
tásokra épített módszerrel! A wing-
wave® coaching az egyetlen vé-
dett, hivatalos ISO minősítéssel ren-
delkező stresszoldó módszer Euró-
pában. Pár alkalom elég a tartós
változáshoz egy stresszt okozó
helyzet kapcsán, hogy az már ne je-
lentsen problémát (pl.: tanulási
nehézség, vizsgadrukk, lámpaláz,
konfliktusok, pánikroham, alvási
zavar, orvosi kezelésektől való fé-
lelem, élelmiszerek túlzott fo-
gyasztása, utazástól való félelem,
gyász). Jobb teljesítmény, erőfor-
rások felszabadítása, magasabb
szintű kreativitás és pozitívabb én-
kép (testkép) érhető el vele. Szil-
vágyi Beatrix business, életvezetési
és wingwave coach, Tapolca (06-
30-393-4830)_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900 _____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sa. Épületekre, vezetékekre hajló
ágak levágása, alpintechnikai mód-
szerrel. Bozótirtás. Horváth Sándor
kertész, fakitermelő. T.: 06- 70/229-
6598 _____________________________
FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása épületekre, vil-
lanyvezetékre lógó ágak levágása
és ezek közelében lévő fák kivágá-
sa, zöldhulladék elszállítás. Szabó
Adrián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 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

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú jó minő-
ségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267 

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó 2 db felültöltős mosógép és
70 l-es kishűtő. Tel.: 06-30/896-
8818_____________________________
Minőségi termőföld eladó Tapol-
cán, helyszíni felrakással vagy ki-
szállítással is kérhető. Érd.: 70/886-
68-08._____________________________

Jó állapotú kandalló, gáztűzhely,
mosógép eladó. Érd.: 06-30/571-
6361_____________________________
Hullámpala 110x175-ös és 1 anya-
birka eladó. Érd.: 06-30/227-7549_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tárgyakat.
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, ka-
pálógép RF450-es tartozékokkal
47 eFt, KF 125-ös gázbojler 38 eFt
eladó. Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Elektromos, négykerekű moped,
három éves eladó. Ár: 150.000
Ft. Érd.: 06-20/2856-389_____________________________

Csibe, kacsa bazár! Tapolcai pia-
con, előnevelt tojójércék, húscsir-
ke, kacsák, májkacsák, libák, gyön-
gyösök. Vizsla kölykök, házicicák…
kaphatók, illetve előjegyezhetők.
Tel.: 06-30/533-3964_____________________________

Használt nagybocanádi méh kap-
tárok eladók. Tel.: 06-20/443-3151_____________________________

1 db gázpalack eladó. Tel.: 06-
20/220-2134_____________________________

Kerékpárok újszerű vastag váz, ke-
rék, tetőbox, fűnyíró, welux tető-
ablak eladó. Tel.: 06-83/319-252_____________________________

Automata mosógép ablakos és
felültöltős, szárítógép, mikró, AEG
Siemens porszívó kitűnő állapotban
eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Kaszálni való rétet keresek 1ha-tól
Balatonederics környékén. Távo-
labbi több hektáros terület is ér-
dekel. Érd.: 06-30/864-2950, 06-
30/976-0512_____________________________

Eladó egyszer használt DRB-004
három üzemmódban is használha-
tó elektromos kerékpár LI-ion ak-
kumulátorral. Ár.: 160.000 Ft
Ugyanitt 2 db sötétbarna tálaló-
szekrény 30.000 Ft/db, 3 db saválló
asztal 50x900x82, 40x170x102,
70x187x78 cm. Tel.: 06-20/485-
4395_____________________________
Háztartási és egyéb gépeit (mo-
sógép, mosogatógép, tűzhely, mik-
ró, hűtő, porszívó, stb.) díjmente-
sen elszállítom és teherautóval
lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-
70/211-5124_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű
felsőmarók, körfűrész, gerenda-
vágó),térkő porszívó, asztali és
állványos fúrógépek 220/380V,
páraelszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó 75
cm széles, talajfúró benzinmotoros,
Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), dízel hőlégbefúvó 15-25 KW,
kézi parkettázó fűrész 220V-os új,
faeszterga 1000 mm, 2 késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, Yamaha
Mint újszerű robogó, Bosch kézi
ytong- és téglavágó fűrész, hor-
dozható ipari ventillátor 220 V,
akkus sövényvágók, akkus fűnyí-
rók, elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómotorok 2-
9 LE-ig, kézi körfűrészek, oszlopos
fúró, Honda motoros Bomag lap-
vibrátorok 75-100 kg, Vibromax
1300 dízel lapvibrátor 130 kg, asz-
tali körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, Echo egykezes profi mo-
torfűrész, Fein fémvágó fűrész új,
légpuska, Honda aggregátorok 2-
6,5 KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes kö-
szörű átmérő 300 mm 220V, fás-
szenes kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó – és
még sok minden más, amire önnek
szüksége lehet, érdeklődjön! Hibás
kisgép akkuk javítása cellacserével!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Túlrendelés miatt szőlőoltványok
eladók. Olaszrizling 250 db, Pinot
Noir 400 db. 380 Ft/db áron. Érd.:
06-20/929-5002_____________________________

Eladó 4 db lemez felni kitűnő álla-
potban: 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 Simsont
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_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 – 25
T, dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri fémvágó 350 mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kug-
lihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok 220/380V,
mini gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo
-Oleo Mac -Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
lombszívó-fúvó gépek, benzinmo-
toros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapáló-
gépek, hideg- és melegvizes steri-
mók, benzinmotoros és elektro-
mos hordozható vízszivattyúk, ak-
kutöltők 6-12-24 V-os normál és bi-
kázós, Fein-Makita gipszkarton-
csavarozók, 16 funkciós faipari
barkácsgép, elektromos újszerű
láncfűrészek, kéthengeres új komp-
resszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma, 5x2 m-es kismerülé-
sű vitorlás hajótest horgászcsón-
aknak eladó. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Mozgássérültség miatt eladó új-
szerű állapotban lévő női, 26-os Bo-
nita HT alumíniumvázas túrake-
rékpár. Első teleszkópos, Shimaho
váltórendszer. Ir.ár: 50.000 Ft Érd.:
06-20/264-1805 számon lehet_____________________________

Palánta eladó Zalahaláp hegyen,
Temetőtől 150 m-re. Tel.: 06-
87/709-821, 06-20/244-7629, 06-
20/243-7678

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítás-
sal és igény szerint fatárolóba pa-
kolással 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 -ka-
róra 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, Szig-
ligetre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen 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 Fröccsteraszra
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 előny-
ben. Tel.: 06-30/256-1677_____________________________

Józan életű segédmunkást felve-
szek. Bér: 11.000 Ft/nap. Érd.: 06-
30/432-7387

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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

Szobalányt, reggeliztetőt, helyet-
tesítő recepcióst keres a vonyarc-
vashegyi Villa Plattensee panzió au-
gusztus 31-ig tartó munkavégzés-
re. 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! Révfülöpre a
Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra
keresünk: Fiatalos csapatunkba
felszolgáló munkatársat. (nyelvtu-
dás előny) Érdeklődni: 06/70 428
1800_____________________________
Rompos virágbolt virágkötői mun-
kakörbe önmagára és munkájára
igényes kolléganőt keres. Érdek-
lődni személyesen: Tapolca, Hősök
tere.2._____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
Gomba étterem és pizzériába a
nyári szezonra keresünk: Fiatalos,
vidám csapatunkba felszolgáló
munkatársat. Érd.: 06/30 949 9665_____________________________

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

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

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

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_____________________________

Meglévő csapatunk bővítéséhez az
alábbi pozíciókra keresünk mun-
katársakat: Gépkocsivezető (3,5
tonnáig), feltétel B kategóriás jo-
gosítvány. Raktáros. Munkavég-
zés helye: Káptalantóti. Érd.: 06-
20/535-5936_____________________________

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

Keszthelyi gipszkartonos cég keres
kartonos kollégákat bejelentett 8
órás munkarendben. Céges autó,
szerszámok, szabadság, munka-
ruha biztosított. Kiemelt bérezéssel.
Érd.: 0630/7375-832. _____________________________

Egész éves állás. Konyhai munka-
társakat vagy/és reggeliztető mun-
katársat keresünk- kölcsönös meg-
elégedés esetén teljes éves állásra-
, biztos jövedelemmel, szociális biz-
tonsággal. Jelentkezni lehet fény-
képes önéletrajzzal a revfulop@
lutheran.hu címen. Evangélikus ok-
tatási Központ, Révfülöp_____________________________

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

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata állást hirdet strandi pénz-
táros munkakör betöltésére. Je-
lentkezési határidő: 2021. május 21.
Érdeklődni: +36 30 497 5833._____________________________

Badacsony Bisztróba keresünk
szezonális munkára konyhai kisegítő
és szakácssegéd munkatársakat.
Megbeszélésre egyeztetés: 06 30
527 8470 vagy 06 30 696 270_____________________________

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe gya-
korlattal rendelkező felszolgá-
lót, szakácsot, konyhai dolgozót
felveszünk éves vagy szezonális
munkára. Jelentkezni a 06-
30/9460-344 telefonon lehet._____________________________

Ábrahámhegyi strandi büfébe
munkatársakat keresünk. Érd.: 06-
30/9931-545_____________________________

Délutáni munkarendbe keressük
kollégánkat, tapolcai Pékség Ká-
vézónkba. Előnyt jelent: önálló
munkavégzés, szakmai tapasz-
talat, idegen nyelvismeret. Ha
szeretnél egy fiatalos, lendületes
csapat tagja lenni, akkor jelent-
kezz fényképes önéletrajzzal: a
krisztina.zsikla@gmail.com e-
mail címen.

Kedves Álláskeresők! A bada-
csonyi Halászkert Étterem meg-
lévő csapata bővítéséhez az aláb-
bi pozíciókra, elsősorban szezo-
nális munkára reggeliztető, pul-
tos-felszolgáló, pályakezdő sza-
kács és konyhai kisegítő-moso-
gató munkatársakat keres. Köl-
csönös megelégedés esetén éves
állást kínálunk! Diákok jelent-
kezését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megoldha-
tó! Jelentkezni telefonon: 06
30/573-1185 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Badacsonyi borteraszunkra önál-
ló munkavégzésre alkalmas pultos,-
eladó munkatársat keresünk. Előny:
jogosítvány, nyelvismeret, borsze-
retet. Akár éves állásra is. Érd.:
+36-30/927-1414 e-mail: 
info@borbelypince.hu_____________________________

Kisgépszerelésben és lakatos-
munkákban jártas alkalmazottat
keresek napi 2-3 órás elfoglalt-
sággal. Érd.: 06-30/744-6902_____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- KONY-
HAI KISEGÍTŐ kollégát keres. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal,
valamint pozíció megjelölésével az
info@feszek.hu címen. Informá-
ció: 06303219429_____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- TA-
KARÍTÓ kollégát keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal, valamint
pozíció megjelölésével az info@
feszek.hu címen. Információ:
06303219429  _____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- FEL-
SZOLGÁLÓ kollégát keres. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal, va-
lamint pozíció megjelölésével az
info@feszek.hu címen. Informá-
ció: 06303219429  _____________________________

Bio borászatunk a Szent György-he-
gyen vincellért keres. Szakmai ta-
pasztalat előnyt jelent. Érdeklő-
dés: +36302551373

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- PUL-
TOS kollégát keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal valamint
pozíció megjelölésével az info@
feszek.hu címen. Információ:
06303219429  _____________________________

Az alábbi munkakörök betölté-
sére keressük leendő kollégáinkat
kiemelt bérezéssel éttermünk-
be: FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS,
KONYHAI KISEGÍTŐ Jelentkezni
az alábbi számok valamelyikén le-
het: 06/30 594 3278, 06/30 435
5230_____________________________
Tapolcai piacon lévő díszállatüz-
letbe állatszerető, középkorú hölgyet
keresek. Tel.: 06-30/742-4972_____________________________

Szigligeti éves üzemeltetésű ven-
déglőbe keresünk kerti grill, to-
vábbá a la carte szakácsokat, fel-
szolgálókat, pultost, konyhai kise-
gítőket, illetve takarítónőt. Érd.:
06-30/994-5040, 87/461-210

Tapolcai étterembe keresünk kollé-
gákat. Felszolgáló, pincér, szakács,
pizzaszakács munkahelyek betölté-
sére. Követelmény: szakirányú vég-
zettség. Érd.: 06-70/342-5742

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

67 éves, 170 cm, 54 kg férfi társat
keres hozzás, 60 és 68 év közötti
hölgyet, aki hozzám költözne. Tel.:
06-30/599-8908

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



TRIGGERPONT TERÁPIA

Tel.: 06-30/369-0002

Nyak, hát, derék, csípő, vállöv
fájdalmak kezelése

Az izomfájdalmak, izomerő csökkenés, mozgásbeszű-
külés, kisugárzó fájdalmak hátterében gyakran állnak
a harántcsíkolt izmokban meglapuló feszültségek, az
ún. Trigger pontok. A kezelést követően a páciensek
azonnali fájdalom enyhülésről, a mozgások javulásáról
számolnak be, amely a feszült, görcsös izomzat lazulá-
sának köszönhető.

A kezeltek maximális biztonsága érdekében a kezelőhelyiség
levegője TSS technológiával sterilizált, amely technológia

a levegőben lévő vírusok, baktériumok 99,99%-át elpusztítja.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
1 műszakos munkarendbe

munkakörbe
1 fő munkatársat keres.

Feladat: készletmozgásokkal kapcsolatos
adminisztratív tevékenység és könnyű fizikai

munka elvégzése. Érettségi megléte feltétel.

felíró

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 május 3-tól május 9-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:

rántott leves, burgonyafőzelék fasírozottal
karfiolleves, hentes tokány rizzsel

zöldbableves, csirkepaprikás galuskával
hentesleves, almás pite

gombakrémleves, rántott borda rizzsel
tejfölös burgonyaleves, Holstein szelet rizzsel

gyümölcsleves, párizsi csirkemell rizibizivel

SAKK SZAKKÖRÖK INDULNAK
(10 fős csoportokban)

Időpont: 2021. május 20-tól a Csermák József
Rendezvénycsarnokban heti 1 alkalommal

Résztvevők: olyan sakkot szerető és művelni
kívánó gyermekek, akik a járvány miatt

az iskolai és óvodás oktatás elmaradása miatt
a megadott határidőig jelentkeznek.

Jelentkezni lehet:
2021. május 15-ig: Istvándi Lajos, 06-70/381-0838

vagy sakkozo@gmail.com

Várjuk az óvodások és kisiskolások (1-2. osztály)
jelentkezését!

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig:

07.00-19.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Május 1-jén:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől csütörtökig:

09.00-13.00
Péntektől vasárnapig:

10.00-16.00

Május 1-jén:
10.00-16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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

Május 1-jén:
08.00-14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.www.versbeton.huwww.versbeton.hu

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Jelentkezni
a stimmelfestek@gmail.com email címen,
vagy a 06-30/355-69-84-es telefonszámon

lehet.

Stimmel Kft. általános
kereskedelmi feladatok

elvégzésére férfi munkaerőt
keres badacsonytomaji üzletébe.

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

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
Ferencné_____________________________

Tapolca kertvárosában vennék 2
szobás összkomfortos, jó állapotú
kertes házat kb. 200 négyszögöl te-
lekkel. Tel.: 06-20-262-1729_____________________________

Csobánc-hegy déli oldalán pano-
rámás kilátással szőlő, pince, prés-
ház tetőtér beépítéssel, 7260 m2 te-
rületen eladó. Érd.: 06-87/413-362,
06-20/983-7880_____________________________

Készpénzes vásárlással keresek
Badacsony 20 km-es körzeté-
ben hétvégi házakat, présháza-
kat, parasztházakat, telket, pan-
ziót, vendégházat. Tel: Török Ta-
más 06209596293_____________________________

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_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nyara-
lókat, pincéket, zártkerti ingat-
lanokat, szőlőket és területeket.
Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5 szo-
ba + nappalis, beépített, felszerelt
konyhás, étkezős, egyszintes, új-
szerű, igényes, mediterrán jellegű
családi ház szép, rendezett kerttel,
grill terasszal, kis balatoni rálátás-
sal  562 m2 összközműves telekkel
eladó. Ár: 52,9 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,  saját, önálló megközelítéssel
rendelkező telek alakítható. Ár:17,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, pár percre a pi-
actól, a Sabar hegyen 2.700 m2
zártkerti terület eladó. Minimum 2
%-ban beépíthető! Ár: 6,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár azon-
nali fizetéssel is! Ingatlanok vé-
tele, eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlás-
sal. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 félszo-
bás, részben felújításra szoruló,
közös udvaros, összkomfortos, gáz-
fűtéses családi ház, 230 m2-es te-
lekrésszel  kedvező áron eladó.
Ár: 7,3 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), akár 2 gene-
rációnak, panziónak is alkalmas, 5
szoba + 2 nappalis, 2 konyhás, 3
fürdőszobás, szigetelt, kiváló álla-
potú családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes, igé-
nyes berendezésével együtt, 1011
m2 telekkel eladó. 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_____________________________

Gyenesdiáson belterületi építési
telkek eladók. 1100 m2-es 13,9 M
Ft. Egy db 2500 m2-es (egyben 29
M Ft), mely használati megosz-
tással  két részre osztható: 1000
m2-es 13,9 M Ft, 1400 m2-es
16,9 M Ft.  Tel +36 70 376 7820_____________________________

Reziben 30+30 m2-es kétszin-
tes, felújításra szoruló hétvégi ház,
boltíves pincével, 2.824 m2-es
zártkerti területen  vízzel, villannyal,
jól megközelíthető, Hévíz közelében
eladó. Ár: 14,9 M Ft  Tel: +36 70
376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcai szigetelőanyaggyártó cé-
günkhöz keresünk munkaerőt, ope-
rátori munkakörbe. Targoncaveze-
tői bizonyítvány előnyt jelent! Je-
lentkezés a gy.zoltan@innopan.hu
címen vagy a +36-70/607-5035 te-
lefonszámon._____________________________

Állandó csapatunkat bővítenénk.
Felszolgáló munkatársakat ke-
resünk. Heti garantált szabad-
napokat, versenyképes fizetést
kínálunk. Igényességet, gyakor-
lottságot, fejlődésre való törek-
vést várunk. Munkavégzés helye:
Köveskál, Kővirág. Tájékozódni,
érdeklődni a www.kovirag.hu
weboldalon, vagy a 06 20 929
0939-as telefonszámon szíves-
kedjenek._____________________________

Tapolcai sütőüzem sütőipari szak-
munkásokat és sütőipari betanított
munkásokat keres két műszakos
munkarendbe. Jelentkezni lehet
hétfőtől péntekig, 8.00-15.00 órá-
ig a 20/293-1483-as számon._____________________________

Balatonrendesi üdülőbe felve-
szünk munkájára igényes szaká-
csot, főzőasszonyt, férfi konyhai ki-
segítőt. Mobil: +36 20 943 06 43_____________________________

Kedves Álláskeresők! A bada-
csonyi Szépkilátó Borozóba sze-
zonális munkára pultos-felszol-
gáló munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok és diákok jelentke-
zését is szívesen fogadjuk! Szál-
lás, igény szerint megoldható! Je-
lentkezni telefonon: 06 30/573-
1185 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Kőművest és betanított munkást
alkalmaznék azonnali kezdéssel.
Tel.: 06-30/744-6902_____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- SZA-
KÁCS kollégát keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal, valamint
pozíció megjelölésével az info@ 
feszek.hu címen. Információ:
06303219429  

Eladó ingatlanokat keresünk! In-
gatlan eladás, ingatlan vétel pré-
mium szolgáltatással. Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Reziben 50+50 m2-es kétszintes
hétvégi ház, pince-présházzal, 2.372
m2 zártkerti területen, vízzel, vil-
lannyal, Hévizi kilátással eladó. Ár:
19.9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Csömenden, a Balatontól 15 perc-
re 100 m2-es téglaépítésű, össz-
komfortos, felújítás alatt lévő, rész-
ben felújítandó családi ház 1400
m2-es telekkel eladó. Ár: 9,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Családi ház eladó Tapolcán a Mó-
ricz Zsigmond utcában dupla ga-
rázzsal, kocsi beállóval, parkosított
udvarral. Érd.: 06-30/9592-106

Magánszemélytől Tapolca belvá-
rosában 2 szoba, összkomfortos la-
kás tetőtéri beépítési lehetőséggel
eladó. Állami támogatások igé-
nyelhetők. 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, étke-
ző, 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_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában ma-
gasföldszinti, 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_____________________________

Tapolca, Egry József utcában II.
emeleti 1+2 félszobás, részben
felújított lakás eladó. Ir.ár: 20 mFt
Tel.: 06-30/352-4117_____________________________

Eladó a belvárosban 36 m2-es
magasföldszinti lakás Tapolcán.
Érd.: 06-20/326-6978

Kiadó albérletet keresek saját rész-
re Badacsonytördemicen, Bada-
csonytomajon, Badacsonyörsön,
vagy a környéken. Minden megol-
dás érdekel. Tel.: 06-70/247-4037_____________________________

Albérletet keresünk a szezonra. Le-
hetőleg 3 szoba legyen. Júniustól
szeptemberig. Tel: 06-30/984-1132_____________________________

Dobó lakótelepen 2 szobás 56 m2-
es, I. emeleti lakás hosszútávra ki-
adó. 70.000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 06-
70/429-8479_____________________________

Budapesten Garzon lakás hosszú-
távra kiadó. HÉV Szépvölgyi meg-
állóhoz közel, csendes, igényes
környezetben. Tel.: 06-30/528-9531

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, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, 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 álla-
potfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása. Tel.:
06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert_____________________________

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

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favéde-
lem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

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 tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását 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-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóhá-
zak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, karbantar-
tását. Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképesen. T.:
06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. 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 fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, keríté-
sek, falak, pincék, sírkövek, nyílá-
szárók, parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők 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 ház-
hozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény
szerint berendezzük bútorait! Tel-
jeskörű ingatlan lomtalanítása, sze-
mételvitel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitt hordás. UI: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Háztartási gépek javítása, kar-
bantartása, hűtőgép kivételével.
Tel.: 06-30/733-2599

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Csatornacsövek nyomvonal
keresése, javítása. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával. Tel.: 06-20/9844-
667 e-mail: berci0621@gmail.com_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villanyés
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, en-
gedélyezetése, beüzemelése, gáz-
fogyasztás optimalizálása, égés-
termék elemzés, kondenzációs
technológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenő T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőműves munkákat, belső átala-
kítást, falazást, vakolást, betono-
zást, térkövezést, ill. járólapozást,
csempézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit, síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécsesek,
sírtisztítások, sírfelújítások, betű-
vésés. Szabó István kőfaragó mes-
ter Tapolca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmun-
kák, fűkaszálás, fűnyírás és bozó-
tirtás. Családi ház, nyaraló kerti
munkáit is vállaljuk. Tel.: 06-
30/8548-119_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált
szerelő, villamos mérőhely kivite-
lezése. Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680

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

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

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

_____________________________

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

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is akár
nagy területen), fűkaszálás, sö-
vényvágás, tuják formázása, bozó-
tirtás, favágás (gallyazás, kivágás,
visszavágás, darabolás), Ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss Ben-
ce e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

TAKARÍTÁS! Vállalom, magánhá-
zak, lakások, irodák, lépcsőházak ta-
karítását. Diszkréció, precíz mun-
kavégzés. Keressen bizalommal.
Tel.: +36 20 315-0159 email:
tbori25@gmail.com_____________________________

STRESSZOLDÁS német, agykuta-
tásokra épített módszerrel! A wing-
wave® coaching az egyetlen vé-
dett, hivatalos ISO minősítéssel ren-
delkező stresszoldó módszer Euró-
pában. Pár alkalom elég a tartós
változáshoz egy stresszt okozó
helyzet kapcsán, hogy az már ne je-
lentsen problémát (pl.: tanulási
nehézség, vizsgadrukk, lámpaláz,
konfliktusok, pánikroham, alvási
zavar, orvosi kezelésektől való fé-
lelem, élelmiszerek túlzott fo-
gyasztása, utazástól való félelem,
gyász). Jobb teljesítmény, erőfor-
rások felszabadítása, magasabb
szintű kreativitás és pozitívabb én-
kép (testkép) érhető el vele. Szil-
vágyi Beatrix business, életvezetési
és wingwave coach, Tapolca (06-
30-393-4830)_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900 _____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sa. Épületekre, vezetékekre hajló
ágak levágása, alpintechnikai mód-
szerrel. Bozótirtás. Horváth Sándor
kertész, fakitermelő. T.: 06- 70/229-
6598 _____________________________
FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása épületekre, vil-
lanyvezetékre lógó ágak levágása
és ezek közelében lévő fák kivágá-
sa, zöldhulladék elszállítás. Szabó
Adrián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 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

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú jó minő-
ségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267 

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó 2 db felültöltős mosógép és
70 l-es kishűtő. Tel.: 06-30/896-
8818_____________________________
Minőségi termőföld eladó Tapol-
cán, helyszíni felrakással vagy ki-
szállítással is kérhető. Érd.: 70/886-
68-08._____________________________

Jó állapotú kandalló, gáztűzhely,
mosógép eladó. Érd.: 06-30/571-
6361_____________________________
Hullámpala 110x175-ös és 1 anya-
birka eladó. Érd.: 06-30/227-7549_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tárgyakat.
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, ka-
pálógép RF450-es tartozékokkal
47 eFt, KF 125-ös gázbojler 38 eFt
eladó. Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Elektromos, négykerekű moped,
három éves eladó. Ár: 150.000
Ft. Érd.: 06-20/2856-389_____________________________

Csibe, kacsa bazár! Tapolcai pia-
con, előnevelt tojójércék, húscsir-
ke, kacsák, májkacsák, libák, gyön-
gyösök. Vizsla kölykök, házicicák…
kaphatók, illetve előjegyezhetők.
Tel.: 06-30/533-3964_____________________________

Használt nagybocanádi méh kap-
tárok eladók. Tel.: 06-20/443-3151_____________________________

1 db gázpalack eladó. Tel.: 06-
20/220-2134_____________________________

Kerékpárok újszerű vastag váz, ke-
rék, tetőbox, fűnyíró, welux tető-
ablak eladó. Tel.: 06-83/319-252_____________________________

Automata mosógép ablakos és
felültöltős, szárítógép, mikró, AEG
Siemens porszívó kitűnő állapotban
eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Kaszálni való rétet keresek 1ha-tól
Balatonederics környékén. Távo-
labbi több hektáros terület is ér-
dekel. Érd.: 06-30/864-2950, 06-
30/976-0512_____________________________

Eladó egyszer használt DRB-004
három üzemmódban is használha-
tó elektromos kerékpár LI-ion ak-
kumulátorral. Ár.: 160.000 Ft
Ugyanitt 2 db sötétbarna tálaló-
szekrény 30.000 Ft/db, 3 db saválló
asztal 50x900x82, 40x170x102,
70x187x78 cm. Tel.: 06-20/485-
4395_____________________________
Háztartási és egyéb gépeit (mo-
sógép, mosogatógép, tűzhely, mik-
ró, hűtő, porszívó, stb.) díjmente-
sen elszállítom és teherautóval
lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-
70/211-5124_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű
felsőmarók, körfűrész, gerenda-
vágó),térkő porszívó, asztali és
állványos fúrógépek 220/380V,
páraelszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó 75
cm széles, talajfúró benzinmotoros,
Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), dízel hőlégbefúvó 15-25 KW,
kézi parkettázó fűrész 220V-os új,
faeszterga 1000 mm, 2 késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, Yamaha
Mint újszerű robogó, Bosch kézi
ytong- és téglavágó fűrész, hor-
dozható ipari ventillátor 220 V,
akkus sövényvágók, akkus fűnyí-
rók, elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómotorok 2-
9 LE-ig, kézi körfűrészek, oszlopos
fúró, Honda motoros Bomag lap-
vibrátorok 75-100 kg, Vibromax
1300 dízel lapvibrátor 130 kg, asz-
tali körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, Echo egykezes profi mo-
torfűrész, Fein fémvágó fűrész új,
légpuska, Honda aggregátorok 2-
6,5 KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes kö-
szörű átmérő 300 mm 220V, fás-
szenes kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó – és
még sok minden más, amire önnek
szüksége lehet, érdeklődjön! Hibás
kisgép akkuk javítása cellacserével!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Túlrendelés miatt szőlőoltványok
eladók. Olaszrizling 250 db, Pinot
Noir 400 db. 380 Ft/db áron. Érd.:
06-20/929-5002_____________________________

Eladó 4 db lemez felni kitűnő álla-
potban: 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 Simsont
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_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 – 25
T, dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri fémvágó 350 mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kug-
lihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok 220/380V,
mini gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo
-Oleo Mac -Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
lombszívó-fúvó gépek, benzinmo-
toros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapáló-
gépek, hideg- és melegvizes steri-
mók, benzinmotoros és elektro-
mos hordozható vízszivattyúk, ak-
kutöltők 6-12-24 V-os normál és bi-
kázós, Fein-Makita gipszkarton-
csavarozók, 16 funkciós faipari
barkácsgép, elektromos újszerű
láncfűrészek, kéthengeres új komp-
resszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma, 5x2 m-es kismerülé-
sű vitorlás hajótest horgászcsón-
aknak eladó. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Mozgássérültség miatt eladó új-
szerű állapotban lévő női, 26-os Bo-
nita HT alumíniumvázas túrake-
rékpár. Első teleszkópos, Shimaho
váltórendszer. Ir.ár: 50.000 Ft Érd.:
06-20/264-1805 számon lehet_____________________________

Palánta eladó Zalahaláp hegyen,
Temetőtől 150 m-re. Tel.: 06-
87/709-821, 06-20/244-7629, 06-
20/243-7678

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítás-
sal és igény szerint fatárolóba pa-
kolással 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 -ka-
róra 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, Szig-
ligetre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen 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 Fröccsteraszra
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 előny-
ben. Tel.: 06-30/256-1677_____________________________

Józan életű segédmunkást felve-
szek. Bér: 11.000 Ft/nap. Érd.: 06-
30/432-7387

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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

Szobalányt, reggeliztetőt, helyet-
tesítő recepcióst keres a vonyarc-
vashegyi Villa Plattensee panzió au-
gusztus 31-ig tartó munkavégzés-
re. 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! Révfülöpre a
Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra
keresünk: Fiatalos csapatunkba
felszolgáló munkatársat. (nyelvtu-
dás előny) Érdeklődni: 06/70 428
1800_____________________________
Rompos virágbolt virágkötői mun-
kakörbe önmagára és munkájára
igényes kolléganőt keres. Érdek-
lődni személyesen: Tapolca, Hősök
tere.2._____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
Gomba étterem és pizzériába a
nyári szezonra keresünk: Fiatalos,
vidám csapatunkba felszolgáló
munkatársat. Érd.: 06/30 949 9665_____________________________

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

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

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

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_____________________________

Meglévő csapatunk bővítéséhez az
alábbi pozíciókra keresünk mun-
katársakat: Gépkocsivezető (3,5
tonnáig), feltétel B kategóriás jo-
gosítvány. Raktáros. Munkavég-
zés helye: Káptalantóti. Érd.: 06-
20/535-5936_____________________________

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

Keszthelyi gipszkartonos cég keres
kartonos kollégákat bejelentett 8
órás munkarendben. Céges autó,
szerszámok, szabadság, munka-
ruha biztosított. Kiemelt bérezéssel.
Érd.: 0630/7375-832. _____________________________

Egész éves állás. Konyhai munka-
társakat vagy/és reggeliztető mun-
katársat keresünk- kölcsönös meg-
elégedés esetén teljes éves állásra-
, biztos jövedelemmel, szociális biz-
tonsággal. Jelentkezni lehet fény-
képes önéletrajzzal a revfulop@
lutheran.hu címen. Evangélikus ok-
tatási Központ, Révfülöp_____________________________

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

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata állást hirdet strandi pénz-
táros munkakör betöltésére. Je-
lentkezési határidő: 2021. május 21.
Érdeklődni: +36 30 497 5833._____________________________

Badacsony Bisztróba keresünk
szezonális munkára konyhai kisegítő
és szakácssegéd munkatársakat.
Megbeszélésre egyeztetés: 06 30
527 8470 vagy 06 30 696 270_____________________________

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe gya-
korlattal rendelkező felszolgá-
lót, szakácsot, konyhai dolgozót
felveszünk éves vagy szezonális
munkára. Jelentkezni a 06-
30/9460-344 telefonon lehet._____________________________

Ábrahámhegyi strandi büfébe
munkatársakat keresünk. Érd.: 06-
30/9931-545_____________________________

Délutáni munkarendbe keressük
kollégánkat, tapolcai Pékség Ká-
vézónkba. Előnyt jelent: önálló
munkavégzés, szakmai tapasz-
talat, idegen nyelvismeret. Ha
szeretnél egy fiatalos, lendületes
csapat tagja lenni, akkor jelent-
kezz fényképes önéletrajzzal: a
krisztina.zsikla@gmail.com e-
mail címen.

Kedves Álláskeresők! A bada-
csonyi Halászkert Étterem meg-
lévő csapata bővítéséhez az aláb-
bi pozíciókra, elsősorban szezo-
nális munkára reggeliztető, pul-
tos-felszolgáló, pályakezdő sza-
kács és konyhai kisegítő-moso-
gató munkatársakat keres. Köl-
csönös megelégedés esetén éves
állást kínálunk! Diákok jelent-
kezését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megoldha-
tó! Jelentkezni telefonon: 06
30/573-1185 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Badacsonyi borteraszunkra önál-
ló munkavégzésre alkalmas pultos,-
eladó munkatársat keresünk. Előny:
jogosítvány, nyelvismeret, borsze-
retet. Akár éves állásra is. Érd.:
+36-30/927-1414 e-mail: 
info@borbelypince.hu_____________________________

Kisgépszerelésben és lakatos-
munkákban jártas alkalmazottat
keresek napi 2-3 órás elfoglalt-
sággal. Érd.: 06-30/744-6902_____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- KONY-
HAI KISEGÍTŐ kollégát keres. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal,
valamint pozíció megjelölésével az
info@feszek.hu címen. Informá-
ció: 06303219429_____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- TA-
KARÍTÓ kollégát keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal, valamint
pozíció megjelölésével az info@
feszek.hu címen. Információ:
06303219429  _____________________________

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- FEL-
SZOLGÁLÓ kollégát keres. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal, va-
lamint pozíció megjelölésével az
info@feszek.hu címen. Informá-
ció: 06303219429  _____________________________

Bio borászatunk a Szent György-he-
gyen vincellért keres. Szakmai ta-
pasztalat előnyt jelent. Érdeklő-
dés: +36302551373

Zánkai Fészek -Étel és Hotel- PUL-
TOS kollégát keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal valamint
pozíció megjelölésével az info@
feszek.hu címen. Információ:
06303219429  _____________________________

Az alábbi munkakörök betölté-
sére keressük leendő kollégáinkat
kiemelt bérezéssel éttermünk-
be: FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS,
KONYHAI KISEGÍTŐ Jelentkezni
az alábbi számok valamelyikén le-
het: 06/30 594 3278, 06/30 435
5230_____________________________
Tapolcai piacon lévő díszállatüz-
letbe állatszerető, középkorú hölgyet
keresek. Tel.: 06-30/742-4972_____________________________

Szigligeti éves üzemeltetésű ven-
déglőbe keresünk kerti grill, to-
vábbá a la carte szakácsokat, fel-
szolgálókat, pultost, konyhai kise-
gítőket, illetve takarítónőt. Érd.:
06-30/994-5040, 87/461-210

Tapolcai étterembe keresünk kollé-
gákat. Felszolgáló, pincér, szakács,
pizzaszakács munkahelyek betölté-
sére. Követelmény: szakirányú vég-
zettség. Érd.: 06-70/342-5742

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

67 éves, 170 cm, 54 kg férfi társat
keres hozzás, 60 és 68 év közötti
hölgyet, aki hozzám költözne. Tel.:
06-30/599-8908

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

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!

, 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./17.   2021. május 1.

, 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 AKCIÓVALNYITÁSI 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.

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

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

Orvoselektronikai eszközök gyártásával foglalkozó,
dinamikusan fejlődő, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező,

stabil hátterű magyar tulajdonú vállalat
Balatonfüredi telephelyére

munkatársat keres teljes munkaidőben történő
foglalkoztatással:

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

Állás, munka területe(i):

Szükséges tapasztalat:

Szükséges nyelvtudás:

Munkavégzés helye:

Egyéb juttatások:

Fizikai, Segéd, Betanított munka

Szakmunka

Szállítás, Beszerzés, Logisztika

• raktári anyagok bevétele, kiadása
• anyagok szakszerű tárolása, biztosítva az azonosíthatóságot
• gépi és kézi anyagmozgatás
• anyagok kikészítése, gyártásba adása (komissiózás)
• raktári rend betartása
• raktári kisegítő és adminisztrációs feladatok

• minimum középfokú iskolai végzettség (érettségi)
• minimum 3 év raktáros/targoncás munkakörben szerzett tapasztalat
• érvényes targoncavezető jogosítvány (gáz és elektromos)
• alapszintű számítástechnikai ismeretek (Excel, vállalatirányítási

rendszer)
• fizikai terhelhetőség
• precíz, pontos, gyors munkavégzés
• megbízhatóság, feddhetetlen előélet

• kihívásokkal teli, hosszú távú munkalehetőség egy biztos alapokon
álló, 100%-ig magyar tulajdonban álló vállalkozásnál

• versenyképes jövedelem
• hatékony, összetartó, célorientált csapat

• ABAS vállalatirányítási rendszer ismerete
• Magas szintű számítástechnikai ismeretek
• Gyalogoskíséretű és emelővillás targonca használati gyakorlat

•
• Anyagmozgatás, Rakodás
•
• Raktáros, egyéb raktári szakmunka
•
• Raktározás, Készletezés
• Teljes munkaidő

• 3-5 év szakmai tapasztalat

Nem igényel nyelvtudást

Balatonfüred

Cafeteria

Jelentkezés önéletrajzzal: az ldinnyes@e77.hu email címre.

RAKTÁROS

TŰZIFA VÁSÁR AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL
KEDVEZŐ ÁR, MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ

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

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

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

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

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 144 780 Ft

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

Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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Lipóti Pékség
és Kávézó

10 benti asztallal

bővültünk!

MEGNYITÓ!
Május 3-án hétfőn!

EGÉSZ HÉTEN AKCIÓK,
NAGY KEDVEZMÉNYEK!
Mindenkit szeretettel várunk!

cím: Tapolca, Deák F. u. 7.
(az áruházzal szemben)

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

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

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

CsokeszFuvar

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

3,5 tonnás kisteherautóval

- ömlesztett

- darabos

áruk szállítását vállalom.

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!

06-20/441-6142

Részletes tájékoztatásért hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk

Alumíniumtermék gyártásával foglalkozó multinacionális nagyvállalthoz

Hengerműi és Öntödei munkatársakat,
keresünk AZONNALI kezdéssel!

Elvárás: 8 általános iskolai végzettség

Székesfehérvári munkalehetőség
Modern munkakörnyezet

Elhelyezés családi házakban,
2 ágyas kulturált szobákban

Ingyenes szálláslehetőséggel

Régiós szinten kiemelkedő alapbér
(mely képesítés és tapasztalat függvényében emelkedhet)

Kiemelkedően magas műszakpótlékok
Egyéb juttatások: Teljesítménybónusz (negyedéves),

13. havi bér, karácsonyi juttatás,
egészségbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

0 Ft áramszámla?
0 Ft fűtésszámla?
Napelemrendszer

50% támogatással?
Környezettudatos,

hosszú távú befektetés?
Tervezés, engedélyeztetés,

kivitelezés, beüzemelés,
finanszírozás

Teljeskörű szolgáltatás
az egész ország területén.

Szabó Roland
+36-70/427-3571

Hívjon, hogy megtaláljuk
az Önnek legmegfelelőbb

megoldást!

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

8300 Tapolca, Petőfi u. 18. Tel.: 06-30/632-1569(a Stari mellett)

Egyfókuszú és multifokális
szemüveglencsék

30% kedvezménnyel!

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek gyártásával
foglalkozó -hez

rendelkező munkatársakat keresünk
hosszú távú, stabil munkavégzésre. Megnövekedett

rendelésállományunk miatt nagymértékben bővítjük
létszámunkat az alábbi munkakörökben:

DGA Kft szakképzett, fémipari
tapasztalattal

Részletekről érdeklődjön a telefonszámon
és küldje el önéletrajzát a e-mail címre!

+36 70 199 8662
bcsizmadia@dga.hu

Elvárások:
• darukezelői bizonyítvány

• fémipari tapasztalat (1-3 év)
• többműszakos munkarend vállalása

Devecseri telephelyen:Devecseri telephelyen:
Lakatos
Fényező

CNC forgácsoló gépkezelő (marós, esztergályos)

(betanított munka)Mosós
Lézervágó gépkezelő

Nemesgulácsi telephelyen:Nemesgulácsi telephelyen:
Lakatos
Fényező

CNC forgácsoló gépkezelő (marós, esztergályos)

(betanított munka)Mosós

(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

Május 1-jén:
14.00-21.30

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Május 1-jén:
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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

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.

Tapolcai Franchise partnere

munkatársat keres a tapolcai irodájába.

2 fő

Ingatlan tanácsadó, közvetítő

Ha neked is fontos a kiszámíthatóság és a biztonság,
csatlakozz az ingatlanközvetítő

hálózatához!
Openhouse Cégcsoport

Légy részese sikereinknek, csatlakozz
az országos hálózatunkhoz, a tapolcai irodához!

Miért legyél ingatlan tanácsadó
az Openhouse Cégcsoportnál?

legjobban fizetett szakmában
kreativitás

szabadságának lehetőségét.
Fix és jutalékos jövedelem

Karrierrendszerünk

bank termékeit
Országosan, korlátozás nélkül

csatlakozás első napjától biztosítjuk
az értékesítés lehetőségét.

biztosított betérő
ügyfélkör és földrajzi terület.

1. Az egyik dolgozhatsz, és
a hálózatok közül mi biztosítjuk a

2. , teljesítményarányos,
motiváló érdekeltségi rendszer.

3. könnyű előrelépési és fejlődési
lehetőséget biztosít.

4. Bármelyik ajánlhatod.
5. foglalkozhatsz

értékesítéssel.
6. A

7. Modern irodai infrastruktúra,

Törvényi előírás a középfokú iskolai végzettség.
Előnyt jelenthet a kitartás, tanulási vágy, saját gépjármű
használat, nyelvismeret. Akkor ne habozz, mert most
csak két jelöltet keresünk...
Jelentkezz egy kötetlen beszélgetése Szőke-Török Noémi
Franchise tulajdonosnál. Tsz.: 06-30/410-0990.

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
K
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E

jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Ingatlanirodáinkba
2 fő munkatársat keresünk.
Szakmai tapasztalat nem szükséges.

balaton@oc.hu
+36-70/4540-490

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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