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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

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- versenyképes jövedelem
- karrierlehetőség
- multinacionális környezet
- hosszú távú foglalkoztatás

- logisztikai vagy termelési területen szerzett tapasztalat
- vállalatirányítási és logisztikai rendszerek ismerete

(SAP, FIFO, JIT, JIF, SNP)

- minimum középfokú végzettség
- stabil MS Office ismeretek
- stabil és tovább fejleszthető német/angol nyelvtudás
- precíz munkavégzés
- azonosulás a munkáltató érdekeivel
- terhelhetőség, képesség új ismeretek gyors

elsajátítására

- gyártási egység tevékenységének tervezése ütemezése tekintettel a felhasznált
anyagok rendelkezésre állására, illetve a gyártási kapacitásra

- gyártási terv készítése, késztermékekre és félkész termékekre
- gyártási megrendelések management-je, új megrendelések létrehozása,

visszajelentése, törlése
- gyártási megrendelések teljesítési határidejének felügyelete, korrigálása
- raktári és termelési anyagkészletek illetve ezek mozgásának felügyelete,

korrekciója, anyagok törzsadatainak karbantartása
- kapcsolattartás termelési, diszponensi, minőségbiztosítási és logisztikai

egységekkel

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

GYÁRTÁSKOORDINÁTOR

Amit kínálunk:

Előny:

Követelmény:

A munkakör ellátásához tartozó feladatok:

KÖNYVELÉS

06-20/256-9169

Vállaljuk egyéni vállalkozók,
gazdasági társaságok

könyvelését, adóbevallások
készítését, teljes körű

számviteli ügyintézését!

Olasz burkolólapok nagykereskedelme

8272 SZENTANTALFA, 435/24 HRSZ. (A BENZINKÚT SZOMSZÉDSÁGÁBAN)
TEL.: 06-70/531-3689 • E-MAIL: OLASZLAPOK.INFO@GMAIL.COM

NYITVATARTÁS: HÉTFŐ-PÉNTEK: 8.00-16.30, SZOMBAT: 8.00-13.00

Modern olasz burkolólapok,
burkolási segédanyagok értékesítése

raktárról!
Csempevágók (60, 90, 120 cm)

és gyémánt lyukfúrók (32, 43, 68 mm)
kölcsönzése

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézónkba
keressük új kollégánkat!

ÁLLÁS!

Folyamatosan bővülő csapatunkba várunk,
ha szereted az embereket, pörgős, tettrekész vagy

és szeretsz csapatban dolgozni!
Szakirányú végzettség nem feltétel,

ha nyitott vagy, megtanítunk mindent.
Hajnali munkakezdés miatt tapolcai lakost

keresünk, vagy saját gépkocsi szükséges.
Nyelvtudás nem feltétel, de előny.

(Csak szombati napokra is keresünk beugróst!)

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várjuk:
krisztina.zsikla@gmail.com

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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!

06-20/9292-430, 06-70/514-4897
Részletes tájékoztatásért hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ,
FÉMIPARI SZAKMUNKÁS

Autóipari OPERÁTOR KÉZI ÖSSZESZERELŐ

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ
határozatlan idejű szerződés

Alapbér 255.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%, jelenléti pótlék

30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap,
Termékjuttatás, és 300 féle háztartási termékre

vásárlási kedvezmény

Termelés irányító technikus

Termelési technikus (gépoperátor)
(410.000 Ft/hótól)

(330.000 Ft/hótól)

Targoncavezető
Raktáros
Alapanyag kezelő operátor
Robotkezelő technikai operátor (palettázó)

(320.000 Ft/hótól)
(320.000 Ft/hó)

(335.000 Ft/hó)

Alapbér 234.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – de. 10%, du. 20%, éjszaka 40%

cafeteria 13.500 Ft/hó, negyedéves bónusz, 13. havi juttatás

2 műszak – Alapbér: 231.000 Ft/hó
Műszakpótlék - 60%,

cafeteria, teljesítmény prémium, 13. havi juttatás

Alapbér 277.000-327.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – du. 26%, éjszaka 49%,

cafeteria 23.000 Ft/hó, magán-egészségügyi szolgáltatás,
havonta önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
(alapbér 5%-a), 13. havi juttatás, éves prémium

Raposkán négy darab,

önkormányzati tulajdonú

közművesített

építési telek eladó.

A telkekről a részletes

információk

a www.raposka.hu

honlapon

megtekinthetők.

INFRASLIM X
FEKVŐ INFRABICIKLI

8300 Tapolca, Kazinczy tér 5.

-10%
fb: sg beauty x • tel.: +36-70/636-4529

Eredményes, gyors fogyás, narancsbőr kezelés
Infraslim X géppel. Új generációs kombinált
fitness gép, a legmodernebb technológiákat

alkalmazva magasabb szintre emeli
a testedzés alakformáló hatását.

Gyere el és próbáld ki!
-10% kupont hozd magaddal
és levonjuk bérleted árából.

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

DIEGO NAPOK
2022. március 10-13.
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10% KEDVEZMÉNY
Laminált padló • Vízálló padló

Padlószőnyeg • Műfű

20% KEDVEZMÉNY
Darabszőnyeg • Tapéta

Függöny • Karnis

Dr. Lantos Bálint Ügyvéd
Fogad egyeztetett helyen, időpontban

(Ingatlanügyek, cégügyek, behajtások,

végrehajtási eljárások, egyéb peres ügyek,

jogviták, devizakárok jogi kezelése,

társasházak ügyei stb.)

+36-70/885-8875
drlantosbiroda@gmail.com

Fiókiroda címe: 8254 Kővágóörs, Ady E. utca 20.

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!

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG

épületeinek alumínium nyílászáróit,
illetve fémszerkezeteit gyártjuk:

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
estmkft@strabag.comÖnéletrajz beküldésével az címre!

1 vagy 2 műszakos munkarendben

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

• RAKTÁROS

3 műszakos munkarendben

• LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

„Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. munkatársat keres

munkakör betöltésére.

A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 15.

Fényképes önéletrajzzal, „KERTÉSZ” tárgy megnevezéssel,
fizetési igény megjelölésével, postai úton:

„Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. 3/39., e-mail: csellehaz@csellehaztapolca.hu

Elvárás:

Amit biztosítunk:

• kertész szakképesítés,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• precíz, megbízható, önálló munkavégzés.

• megbízható munkahelyi háttér,
• 8 órás bejelentett munkaviszony,
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria,
• munkaruha.

KERTÉSZ

A svéd tulajdonú autóipari beszállítóként, neves
autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat, kárpitozott burkolati elemeket.

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunkba keresünk

munkakörökbe munkájukra igényes munkatársakat.
Hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel

a jelentkezéshez!

Családias munkahelyi légkör, korszerű munkakörnyezet, vállalati buszjárat!

Jelentkezés: H-P 8.00-16.00 h között a 06-88/515-182 telefonszámon
vagy a novus-office@havd-group.se címen.

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Juttatások: alapbér, cafeteria, teljesítmény arányos havi bónusz,
év végi extra juttatások, teljes útiköltség térítés.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS ANYAGFELTÖLTŐKET

KERESÜNK VESZPRÉMBE!
SAJÁT ÁLLOMÁNYBA IS!

Juttatások: műszakpótlékok, jelenléti bónusz, cafeteria

Átlag kereset: br. 280.000-310.000 Ft

3 MŰSZAKOS ÉS 12 ÓRÁS MUNKARENDBE

HÍVJA INGYENESEN 1417

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

Tel.: +36-70/506-83-96, email:
fb@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Amit kínálunk:
- munkabéren felül szervízdíj

és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató

csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Az álláshoz tartozó elvárások:
- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY

Jelentkezés:
Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/506-83-96, email:

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Amit kínálunk:
- munkabéren felül mozgóbér

és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató

csapat

Az álláshoz tartozó elvárások:
- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATÁT:
KERESÜNKPÉNZÜGYI ASSZISZTENST

FELADATOK:
• Kimenő számlák kiállítása, számlareklamációk kezelése
• Kimenő és bejövő számlák rögzítése, ellenőrzése, feldolgozása
• Bank, pénztár rögzítése
• Könyvelővel való kapcsolattartás
• Beszerzésben való közreműködés
• Kollégákkal való pénzügyi elszámolás
• Fénymásolás, telefonok kezelése
• Kimenő és bejövő levelezések, számlák nyilvántartása
• Általános ügyintézés (posta, hegyközség stb.)
• Egyszerű borászati nyilvántartások vezetése

• Önálló, precíz, kreatív munkavégzés
• Középfokú pénzügyi végzettség
• Számítógépes felhasználói szintű ismeretek
• Angol nyelvtudás
• Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

• Könyvelői végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely

ELVÁRÁSOK:

ELŐNY:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:
Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK
CSAPATÁT:

KERESÜNKPINCEMUNKÁST
FELADATOK:

• Szőlőfeldolgozási munkák elvégzése
• Borkészítés során felmerülő munkák elvégzése
• Borok palackozása, címkézése
• Üzemi gépek, berendezések kezelése
• Takarítás

• Pontos, precíz munkavégzés a borász utasításai alapján

• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a 06-30/305-0339-es számra várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Tapolca, fO TER 2. (OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

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

229 Ft/db
458 Ft/l

239 Ft/db
478 Ft/l

255 Ft/db
510 Ft/l

269 Ft/db
538 Ft/l

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 20.00

·   NEMZETI  DOHÁNYBOLT   ·

279 Ft/db
845 Ft/l

0,33 l

339 Ft/db
678 Ft/l

0,5 l

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.

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonos előjegyzés:
+36 70 380 6168

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 7-től március 11-ig:

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

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.390 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

rántott leves, burgonyafőzelék fasírttal
karfiolleves grízgaluskával, resztelt sertésmáj sós burgonyával

zöldborsóleves, gombapaprikás galuskával
frankfurti leves, szilvás gombóc

vöröshagyma-krémleves, rántott sertésborda rizzsel

kft.nyomda

Színes reklámtáblák,

feliratok, autó-dekorációk,

perforált

ablakfóliák,

világítótábla-

fóliák nyomása,

papírok,

ponyvák

készítése

szegéssel,

ringlizéssel

maximum 160 cm

szélességben,

akár 50 méter

hosszúságban!

Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu Elképzeléstõl a késztermékig!Elképzeléstõl a késztermékig!

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

Vasárnap: ZÁRVA

06.00 - 18.00

08.00 - 12.00

Badacsonytomaj, kert u. 17.

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

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

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



A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres

1 fő
1 műszakos-, továbbá

1 fő
2 műszakos munkarendbe.

villamosmérnököt

szakképzett villanyszerelőt

Vezérléstechnikában, gépek, berendezések, termelő sorok
villamos karbantartásában szerzett gyakorlat előnyt jelent.

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.

gépkiszolgálói

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

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

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1. • 87/414-644; 06-20/980-8059
www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:

Tapolca, Gyulakeszi tú (ZÖLDPONT AUTÓSBOLT MELLETT)

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

229 Ft/db
458 Ft/l

269 Ft/db
538 Ft/l

259 Ft/db
518 Ft/l

255 Ft/db
510 Ft/l

259 Ft/db
518 Ft/l

0,33 l:
845 Ft/l

279 Ft/db

0,5 l:
678 Ft/l

339 Ft/db

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

·   NEMZETI  DOHÁNYBOLT   ·

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

szakképesítéssel rendelkező

1 műszakos munkarendbe.
géplakatost

Termelőgépek javításában szerzett gyakorlat
előnyt jelent.

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 Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

ápoló, gondozó és
fejlesztő pedagógus

munkakörre.
Részletek:

www.dakaotthon.hu

06-87/553-210,
06-30/701-7456

NYITVATARTÁS:
H-P: 8-17, Szo.: 8-12

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA

MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!
Az új és

tágasabb helyen széles
választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

Az új és
tágasabb helyen széles

választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

Tapolca, Petőfi u. 18/4Tapolca, Petőfi u. 18/4
Új helyÚj hely

Jelenlegi helyJelenlegi hely

Pa
rk
oló

Pa
rk
oló

Stari
Söröző
Stari

Söröző

Deák F. u
.

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

Tapolca, Ipar út 6. | 87/709-765, 06-30/90-22-219

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

eépítés, csere
• Redőny, szúnyogháló,

párkány
• Legkedvezőbb áron

a gyártótól
• 5, 6 légkamrás profilok

25-35% kedvezménnyel,
10 év garanciával

• Ingyenes felmérés
hétvégén is

• Helyszínen azonnali
árajánlat készítés!

• B

Tel.: 06-20/962-0595
06-70/253-0423

MŰANYAG
AJTÓ, ABLAK

MOSÓGÉP,
MOSOGATÓ GÉP

JAVÍTÁS
HÉTVÉGÉN IS!

MOSÓGÉP,
MOSOGATÓ GÉP

JAVÍTÁS
HÉTVÉGÉN IS!

HASZNÁLT GÉPEK
ADÁS-VÉTELE!

HASZNÁLT GÉPEK
ADÁS-VÉTELE!

06-20/962-0595
06-70/253-0423
06-20/962-0595
06-70/253-0423

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 25 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegy hegyma-
gasi részén 31 m2-es lakóterü-
letű fürdőszobás, jó állapotú
balatoni panorámás hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-
20/915-6635
Szent György-hegyen 3 szo-
bás, fürdőszobás, kitűnő meg-
közelíthetőségű állandó lakás-
ként is használható hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt  T.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában, de még-
is csendes fekvésű, 3. emeleti
2 szobás, kis fűtési költségű tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 20 mFt
T.: 06-20/915-6635
Véndek-hegy csendes részén
szoba, konyha, tároló helyisé-
gekből álló hétvégi ház villannyal
eladó. Ir.ár: 6 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Szigligeten kb. 1000 m2-es
belterületi, beépíthető, balatoni
panorámás telek, 4800 m2-es
külterületi gyeppel eladó. Ir.ár:
45 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen panorámás
1466 m2-es szőlő (természetben
gyep) eladó. Ir.ár: 4,5 mFt Tel.:
06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fizetés-
sel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó in-
gatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. Tel.:
06-20/959-6293 Török Tamás_____________________________

Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (eladót
vagy kiadót), nyaralót, gaz-
dasági épületet, raktárt, épí-
tési telket, zártkertet, külte-
rületet, szántót, legelőt, erdőt
keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környé-
kén, valamint Balaton-felvi-
déken, Káli-medencében, Mű-
vészetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Tel.: 06 
70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac
térnél) Köszönettel, Bódis Pé-
ter _____________________________

Ábrahámhegyen belterületi in-
gatlan 609 m2 3,9 mFt-ért el-
adó. Tel.: 0036-30/376-6445_____________________________

Tapolcán eladó családi ház, 2
szoba, nappali, étkező, 2 fürdő,
gázfűtéses. 90 %-ban új nyílá-
szárók. Ir.ár: 42,9 mFt Tel.: 06-
70/328-9145 _____________________________

Sáskán eladó 100 m2-es csa-
ládi ház, hozzá tartozó kerttel.
Ir.ár: 20 mFt Tel.: 06-30/312-
8587 Tapolcai lakásra való cse-
re lehetőségei is érdekelnek. _____________________________

Eladó: Szent György-hegyen, a
raposkai nyugati oldalon 1500
m2 cserszegi fűszeres és 250
m2 cabernet sauvignon 5 éves
szőlő. Hrsz: 061/12 Tel:
06/20/978-3149_____________________________

Keresek Tapolcán és környékén
családi házat 10 mFt alatt. Kp-
ban fizetek. Tel.: 06-30/3677-113_____________________________

Tapolcai belterület eladó közel
a körgyűrűhöz, jól megközelít-
hető. 1019 m2-es. Tel.: 06-
30/976-6575

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcai Lipóti Pékség és Ká-
vézónkba keressük új kollégán-
kat! Folyamatosan bővülő csa-
patunkba várunk, ha szereted az
embereket, pörgős, tettrekész
vagy és szeretsz csapatban dol-
gozni! Szakirányú végzettség
nem feltétel, ha nyitott vagy,
megtanítunk mindent. Hajnali
munkakezdés miatt tapolcai la-
kost keresünk, vagy saját gép-
kocsi szükséges. Nyelvtudás
nem feltétel, de előny. (Csak
szombati napokra is keresünk 
beugróst!) Jelentkezéseket fény-
képes önéletrajzzal a 
krisztina.zsikla@gmail.com
email címre várjuk!_____________________________

A badacsonyi Szépkilátó Bo-
rozóba szezonális munkára pul-
tos munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok és tanulók jelent-
kezését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megold-
ható! Jelentkezni telefonon:
06 30/220-9609 vagy e-mail-
ben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővíté-
séhez az alábbi pozíciókra, el-
sősorban szezonális munkára
pultos, felszolgáló munkatár-
sakat keres. Kölcsönös meg-
elégedés esetén éves állást
biztosítunk! Tanulók jelentke-
zését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megold-
ható! Jelentkezni telefonon:
06 30/220-9609 vagy e-mail-
ben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

Tapolcán a Gösser sörözőbe
pultos munkatársat keresünk.
Érd.: 06-30/9933-953_____________________________

Badacsonyi Borteraszunkra ön-
álló munkavégzésre alkalmas
pultos munkatársat keresünk.
Jogosítvány, nyelvismeret, bor-
szeretet előny, de nem feltétel.
Akár éves állás is lehet. Tel.:
+36-30/927-1414 
info@borbelypince.hu_____________________________

Vonyarcvashegyi konyhára fő-
zőasszonyt, vagy szakácsnőt
keresünk éves állásra, korai
kezdéssel délelőtti munkára. Ki-
emelt bérezéssel. Érd.: 06-
30/644-2911, 06-20/367-0927_____________________________

Gyakorlattal rendelkező pin-
cérnőt keresünk német nyelv-
tudással Ausztriába Bad Tats-
mannsdorfba, határtól 30 km.
Szállás megoldható. Érd.:
0043/664-232-6218_____________________________

Stimmel KFT általános keres-
kedelmi feladatok ellátására ba-
dacsonytomaji üzletébe új kol-
légát keres. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal email-ben:
hatvani.matyas@gmail.com_____________________________

Tapolcán a Fröccsteraszra pul-
tos felszolgálót éves állásra fel-
veszünk. Tel.: 06-30/959-2106_____________________________

Építőanyag kereskedésbe áru-
kiadói munkakörre felvételt
hirdetünk 2 fő részére. Tar-
gonca vezetői jogosítvány
előny. Érd.: 06-30/9796-260,
vagy Fenyőfűrész Bt. telep-
helyén személyesen. _____________________________

Szezonmunkára keresünk csa-
patunkba elsősorban férfi mun-
kaerőt éjszakai recepciósnak.
Idényjellegű, húsvéttól szep-
tember végéig. Ha szívesen dol-
goznál Keszthelyen, jelentkezz az
info@bacchushotel.hu e-mail
címen önéletrajzzal._____________________________

Tapolcán a Peppino Pizzériába
szakácsot, főzőasszonyt, fel-
szolgálót és pizza szakácsot fel-
veszünk kiemelt bérezéssel éves
vagy akár alkalmi munkára is.
Érd.: 06-30/959-2106_____________________________

Építőipari Kft. kőműves, beta-
nított kőműves illetve segéd-
munkás kollégát keres bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biztosí-
tott. Bér megegyezés szerint.
Érd.: 0630/455-9006, 0630/224-
2450

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatéko-
nyan, belső ügyfélkörnek tör-
ténő kiajánlással. Hívjon, 24
órán belül felvesszük a kap-
csolatot Önnel! Tel: +36 70
376 7820  _____________________________

Lesenceistvándon, a belterület
határán, nagyon szép kilátással
a tapolcai medencére, aszfaltos
útról megközelíthető 5.350 m2
zártkerti terület szőlővel és gyü-
mölcsfákkal, 80 m2-es, bővít-
hető házzal, vízzel, villannyal el-
adó. Ár: 26,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Balatonedericsen 1.326 m2,
részben panorámás, művelésből
kivont (nem kell kifüggeszteni)
zártkerti ingatlan, térképen is fel-
tüntetett 68 m2-es felújítandó
pince-présházzal, villannyal, jól
megközelíthető, közel a faluhoz
eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

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

Káptalantótiban, csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses ( + vegyes tüzelésű +
kandallós ) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazda-
sági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó. Ir. ár: 63 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, pár percre a Li-
liomkerti piactól, a Sabar hegyen
2 egymás mellett lévő zártkerti
terület, összesen 4022 m2, 3%
beépíthetőséggel eladó. Ár: 7,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát,
hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük Önnel a kapcsolatot.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Révfülöpön 1.000 m2-es, pano-
rámás, belterületi telek 20% be-
építhetőséggel, villannyal, vízzel,
csatornával ellátva eladó. Ár:
34,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8.700 m2,
művelésből kivont zártkerti te-
rület,(nem kell kifüggeszteni!) ro-
mantikus, erdős völgyben, 50
m2-es,térképen is feltüntetett
házzal, gazdasági épülettel, a
háztól 15 m-re átfolyó patakkal,
közvetlenül a terület mellet hú-
zódó villany földkábellel (a ház-
tól 25 m) eladó. Ár: 16,9 M Ft
Tel: 336 70 376 7820_____________________________

Gyulakesziben 2,4 ha belterületi
telek eladó,amelyből 18 db épí-
tési telek kialakítható. Ár: 69,9
M Ft. Tel.: +36-70/376-7820

Eladó Tapolcán, Május 1. utcá-
ban tégla építésű, 4. emeleti, 67
m2-es, 2,5 szobás tetőtéri lakás.
Ir.ár: 26,9 mFt Tel.: +36-70/423-
3273, +36-30/846-6548

Garázs kiadó a Halápi úti garázs
soron. Érd.:06-70/226-6378_____________________________

Eladó garázst vásárolnék Ta-
polcán. Tel.: 06-30/232-4250

Városközpontban 20 m2-es
üzlethelyiség hosszú távra kia-
dó. Tel.: 06-30/514-4783

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

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

LAKÁS

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatré-
szek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

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

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

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.: 06-20/9844-667_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-
1379_____________________________
Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás, garázstetők, parkettá-
zás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi te-
tők felújítása, javítása, bontása,
terasztetők, kocsi beállók, kiülők
készítése. Tel.: 06-70/502-0613_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt va-
kolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

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

Épületgépészet, víz-gázfűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

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

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optima-
lizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904; email: 
jucka67@t-online.hu

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. T.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

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

Lomtalanítás! Lakások, nya-
ralók, garázsok, udvar teljes
körű lomtalanítása, pincétől a
padlásig rakodással, minden
fajta hulladék elszállítás. Igény
szerint ingatlan takarítással.
Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, gaztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-
mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgála-
tok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@ 
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábaza-
tok, tető tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld
területek gondozását, méterfa
kuglizását vállalom. Takács At-
tila Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visz-
szavágás, gallyazás, darabolás.
Ágdarálás, sövényvágás, tuják
formázása, zöldhulladék elszál-
lítás. Számlaképes, megbízható
munka. Kiss Bence e.v. Tel.:
06-70/330-4272_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, 
megbízható munka, számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Gyors és igé-
nyes kivitelezés korrekt áron. Ke-
ressen bizalommal. Facebook:
KG Elektro Tel.: 06-30/574-8340_____________________________

Takarítást vállalok, apartma-
nokban, családi házakban gya-
korlattal, német nyelvtudással.
Tel.: 06-30/6092539_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Ui.: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Faki-
vágás Alpintechnikával, Faápo-
lás, Ágdarálás, Tuskómarás,
Zöldhulladék elszállítás, Ingye-
nes Felmérés és Ajánlattétel
E-mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v.

Műkő, márvány, gránit, sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfel-
újítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Megnyílt! Boszi Masszázskuc-
kó és szauna Tapolcán szeretettel
várja frissülni vágyó vendégeit.
Bejelentkezés: 06-20/599-2449,
vagy Facebook üzenetben._____________________________

Vízszerelés, csatornarendszer
javítás, építés, villanybojler cse-
re, mosógép bekötés, csaptelep
csere, szifon csere, zuhanykabin,
fürdőkád, Wc, wc tartály csere,
stb. Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

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

Nissan Cabstar 3,5 tonnás bil-
lenőplatós tgk eladó. Tel.: 06-
30/214-6292_____________________________

2002-es 1,7 Opel Astra G Ca-
ravan 286.000 km. Lejárt mű-
szakival. Kis karosszériahibával
eladó. Érd.: 14 óra után 06-
20/206-0491_____________________________

Egy Daewoo Kalos, 2004-es
1,4-es motorral törötten eladó.
Tel.: 06-30/305-7667

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Vásárolnék horganyzott káda-
kat kicsit, nagyot, fateknőt, fa
melencét, disznóvágó bontó
asztalokat, lábasokat, fazekakat,
zsíros véndőt, porcelánokat és
egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú
Simpson motort, alkatrészeket,
működésképtelent is. És egyéb
régi kis- és nagy motorokat. Tel.:
06-30/769-2447_____________________________

Eladó motoros háti permetező
3 db, újszerű állapotban, 20.000
Ft/db, gyári fekvenyomópad
rúddal 20.000 Ft. Tel.: 06-
30/233-2521_____________________________

Bontott pala eladó: 175x110 m.
21 db. Tel.: +36-30/205-2679_____________________________

3-2-s ülőgarnitúra, ággyá ala-
kítható, ágynemű tartós. 2 db
Mountain bike kerékpár, MP 2
kis olasz kapálógép eladó. Tel:
06-30/4582-452_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor,
kiváló állapotban. Nyomtáv:140
cm, szélesség 115 cm. Eladó ta-
lajmaró 1,50 m-es, szárzúzó 1m-
es, új fűkasza 1 m-es, erősített
nagybála marha etető, juh ete-
tő és egy padka-vibróhenger. Ér-
deklődni: 06-30/ 9 361 804_____________________________

Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es
acélvázas, szétszedhető. Ugyan-
itt eladó 4x2 m-es acéllemezből
készült szerszámtároló. Érdek-
lődni. 06-30/ 9 361 804_____________________________

Eladó új fém egyes lovas fogat
rudazat. Eladók 44,5-es, 40,5-es
márkás újszerű enduró-motoc-
ross csizmák. Érdeklődni: 06-30/
9 361 804_____________________________

Eladó Fordan billiárd asztal. Ér-
deklődni: 06-30/ 9 361 804_____________________________

Káptalantóti piacon a parkoló-
ban álló dupla reklámtábla (2x8
m2) eladó. Biztos befektetés.
Tel.: 06-20/463-6032

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Házi füstölt termékek eladók.
Szalonnák, kolbász, sonka, sza-
lámi. Tel.: 06-30/851-1963_____________________________

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

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

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefú-
vó 15-25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövény-
vágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-30/457-7200,, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.: 06-
30/457-7200,, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós fa-
ipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Sparhelt jó állapotban eladó.
Tel.: 06-70/410-4464_____________________________

Franciaágy ingyen elvihető, va-
lamint halványzöld tükörbár-
sony kanapé 60.000 Ft-ért eladó
Tapolcán. Tel.: 06-87/412-059,
06-30/504-1660_____________________________

Takarmány -búza és -zab, va-
lamint minőségi lucerna-, széna-
és zabszalma bála eladó!  Tel:
06/30-900-27-11._____________________________

Birkák 1 db anya kos bárányá-
val és 1 db kos eladó. U.itt 7 csil-
lagkerekes rendsodró, 185-ös
dobkassza, 1 db 160-as mul-
csozó, valamint kisbálás szalma
és széna eladó. Érd.: 06-30/264-
3944

Bontott dróthálót keresek. Érd.:
06-30/401-2031_____________________________

Permetező, 300 literes füg-
gesztett, kettes-eke, kultivátor
eladó. Kisebb kőművesmun-
kákra (öreg pince vakolása,
emésztő építése) hozzáértőt ke-
resek Kisapáti hegybe. Tel.: 06-
20/973-4593_____________________________

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

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) ház-
hozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolás-sal eladó.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhaké-
szen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. Tel.: 06-
30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. 
EUTR: AA5811791

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Nyirádra, Monostorapá-
tira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059
munkaidőben_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett
éves állás. Tapolca környékiek
előnyben. Tel.: 06-30/308-1379_____________________________

Épületgépészeti bolt keresi új
munkatársait. Értékesítő és rak-
tári munkák elvégzésére. Ér-
deklődni a részletekről: 06-
30/288-9446_____________________________

Házvezetőt keresünk éves ál-
lásra Oázis a Klastromhoz Ven-
dégházunkba Badacsonyörsön!
Főként recepciós feladatok, kom-
munikáció, marketing. Saját gép-
jármű, jogosítvány, számítógépes
ismeretek feltétel. Német vagy
angol nyelvtudás előny! Jelent-
kezni fényképes Önéletrajzzal: 
recepcio@balatonivendeghaz.hu
Érdeklődni: 06-30/768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Sofőrt keresünk nemzetközis
furgonra. Tel.: 06-30/9947-623_____________________________

Panzióvezetőt keresünk a vo-
nyarcvashegyi Villa Platten-
see irányítására. Részletek:
www.villaplattensee.hu 
/panziovezeto_____________________________

A Káptalantóti piacon nyíló "A
még kisebb Pisztrángos" va-
sárnapokra, halsütő (könnyen
betanulható) és pultos munka-
társakat keres! Tel.: +36-
30/3280-841_____________________________

Keresünk tapolcai telephe-
lyünkre gépkocsivezetőt (CE jo-
gosítvány szükséges), autósze-
relőt. Érd.: 06-30/9477-509_____________________________

Szent György-hegyi étterem
versenyképes fizetéssel konyhai
kisegítőt keres márciusi kez-
déssel. Érdeklődni: +3630-255-
1373 

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Kerámiaműhelybe betanított
munkára női és férfi munkatár-
sat keresünk. Kertészetbe be-
tanított munkára női munka-
társat keresünk. Érd.: 06-
30/424-7094_____________________________

Vállalkozót keresünk varroda
önálló üzemeltetésére Tapol-
cán. Érdeklődni munkanapokon
délelőtt a 06-30/688-5709-es te-
lefonszámon._____________________________

Kezdő szakácsot és talpra-esett
konyhai kisegítőt keresünk a
badacsonyörsi Vánkosba, éves
állásra akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés e-mailben, vagy
személyesen: 
vankos.panzio@gmail.com_____________________________

Áprilisi nyitással, októberig ke-
resünk badacsonyi éttermünk-
be gyakorlattal rendelkező tála-
ló szakácsot, konyhai kisegítőt
és pincért. Tel.: 06-20/474-3165_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napkö-
zi Otthonos Óvoda pályázatot írt
ki szakács álláshely betöltésére.
A pályázat megtekinthető a ko-
zigallas.gov.hu oldalon és Rév-
fülöp Nagyközség Önkormány-
zata honlapján._____________________________

Reggeliztető szakácsot (nem
szakképzettet is), reggeliztetőt,
szobalányt keres a vonyarc-
vashegyi Villa Plattensee panzió
április közepi kezdéssel. Tel: 06-
30-960-9489_____________________________

Szigligeti alkotóház felszolgáló
és szobaasszony vegyes mun-
kakörbe keres kollégákat éves
állásra, heti 40 órás munkavi-
szonnyal. Szakképzettség, szak-
mai tapasztalat előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzot a 
szigliget@alkotomuveszet.hu
címre várjuk._____________________________

Alkalmi munka! Vitorlás hajó al-
gagátlózásához hozzáértő se-
gítséget keresek Révfülöpnél.
Ugyanitt Julacsónak eladó,
igény szerint: Minnkota elekt-
romos motorral, akkumulátorral,
vagy külön. Tel.: 06-20/973-
4593

Jogosítvánnyal rendelkező se-
gédmunkást illetve kőművest
vagy betanított kőművest al-
kalmaznék hosszútávra. Tel.:
06-30/432-7387_____________________________

Bérügyintézőt keresünk könyvelő
irodánkba a belvárosi irodaház-
ba. Jelentkezés önéletrajzzal 
konyveloiroda92@gmail.com_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-
456

Spanyol tanítást vállalok! Egyé-
ni foglalkozás, személyre szabott
órák, bármely életkorban. So-
sincs korán és sosem késő el-
kezdeni. A lényeg, hogy örömet
okozzon! Tel.: 06-20/779-4876_____________________________

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pe-
dagógiai asszisztens és Gyógy-
pedagógiai asszisztens tanfo-
lyamok indulnak 2022. március
hónaptól! Esz: 2020/000150 Je-
lentkezés: 06-30/637-4083, 06-
20/423-7877, 06-46/321-694_____________________________

Kedves Szülők és Gyerekek.
2022 márciusától elkezdem ma-
gán logopédiai foglalkozások
megtartását az általános iskola
alsó tagozatos tanulói, nagy-
csoportos óvodások számára.
Szeretettel várlak benneteket. A
beszédhiba fejlesztő és javító
„KISKUCKÓBA” Tapolcán, a vá-
rosközpontban. Érd.: 06-30/976-
4873

OKTATÁS

Masszázs tanfolyam indul Ta-
polcán március 25-től Svéd
frissítőmasszázs: 40.000Ft
Nyirokmasszázs: 45.000Ft
Reflex talpmasszázs: 45.000Ft
Érd: 06-70/369-8655 FNYSZ:
B/2020/003676

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

68 éves, 170 cm, 55 kg egye-
dül élő nyugdíjas férfi társat
keres 65 és 70 év közötti höl-
gyet, aki szereti a kertészkedést,
mert kis bio kertem van. Tel.: 06-
30/599-8908

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres

1 fő
1 műszakos-, továbbá

1 fő
2 műszakos munkarendbe.

villamosmérnököt

szakképzett villanyszerelőt

Vezérléstechnikában, gépek, berendezések, termelő sorok
villamos karbantartásában szerzett gyakorlat előnyt jelent.

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.

gépkiszolgálói

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

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

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1. • 87/414-644; 06-20/980-8059
www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:

Tapolca, Gyulakeszi tú (ZÖLDPONT AUTÓSBOLT MELLETT)

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

229 Ft/db
458 Ft/l

269 Ft/db
538 Ft/l

259 Ft/db
518 Ft/l

255 Ft/db
510 Ft/l

259 Ft/db
518 Ft/l

0,33 l:
845 Ft/l

279 Ft/db

0,5 l:
678 Ft/l

339 Ft/db

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

·   NEMZETI  DOHÁNYBOLT   ·

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

szakképesítéssel rendelkező

1 műszakos munkarendbe.
géplakatost

Termelőgépek javításában szerzett gyakorlat
előnyt jelent.

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 Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

ápoló, gondozó és
fejlesztő pedagógus

munkakörre.
Részletek:

www.dakaotthon.hu

06-87/553-210,
06-30/701-7456

NYITVATARTÁS:
H-P: 8-17, Szo.: 8-12

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA

MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!
Az új és

tágasabb helyen széles
választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

Az új és
tágasabb helyen széles

választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

Tapolca, Petőfi u. 18/4Tapolca, Petőfi u. 18/4
Új helyÚj hely

Jelenlegi helyJelenlegi hely

Pa
rk
oló

Pa
rk
oló

Stari
Söröző
Stari

Söröző

Deák F. u
.

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

Tapolca, Ipar út 6. | 87/709-765, 06-30/90-22-219

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

eépítés, csere
• Redőny, szúnyogháló,

párkány
• Legkedvezőbb áron

a gyártótól
• 5, 6 légkamrás profilok

25-35% kedvezménnyel,
10 év garanciával

• Ingyenes felmérés
hétvégén is

• Helyszínen azonnali
árajánlat készítés!

• B

Tel.: 06-20/962-0595
06-70/253-0423

MŰANYAG
AJTÓ, ABLAK

MOSÓGÉP,
MOSOGATÓ GÉP

JAVÍTÁS
HÉTVÉGÉN IS!

MOSÓGÉP,
MOSOGATÓ GÉP

JAVÍTÁS
HÉTVÉGÉN IS!

HASZNÁLT GÉPEK
ADÁS-VÉTELE!

HASZNÁLT GÉPEK
ADÁS-VÉTELE!

06-20/962-0595
06-70/253-0423
06-20/962-0595
06-70/253-0423

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 25 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegy hegyma-
gasi részén 31 m2-es lakóterü-
letű fürdőszobás, jó állapotú
balatoni panorámás hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-
20/915-6635
Szent György-hegyen 3 szo-
bás, fürdőszobás, kitűnő meg-
közelíthetőségű állandó lakás-
ként is használható hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt  T.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában, de még-
is csendes fekvésű, 3. emeleti
2 szobás, kis fűtési költségű tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 20 mFt
T.: 06-20/915-6635
Véndek-hegy csendes részén
szoba, konyha, tároló helyisé-
gekből álló hétvégi ház villannyal
eladó. Ir.ár: 6 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Szigligeten kb. 1000 m2-es
belterületi, beépíthető, balatoni
panorámás telek, 4800 m2-es
külterületi gyeppel eladó. Ir.ár:
45 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen panorámás
1466 m2-es szőlő (természetben
gyep) eladó. Ir.ár: 4,5 mFt Tel.:
06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fizetés-
sel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó in-
gatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. Tel.:
06-20/959-6293 Török Tamás_____________________________

Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (eladót
vagy kiadót), nyaralót, gaz-
dasági épületet, raktárt, épí-
tési telket, zártkertet, külte-
rületet, szántót, legelőt, erdőt
keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környé-
kén, valamint Balaton-felvi-
déken, Káli-medencében, Mű-
vészetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Tel.: 06 
70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac
térnél) Köszönettel, Bódis Pé-
ter _____________________________

Ábrahámhegyen belterületi in-
gatlan 609 m2 3,9 mFt-ért el-
adó. Tel.: 0036-30/376-6445_____________________________

Tapolcán eladó családi ház, 2
szoba, nappali, étkező, 2 fürdő,
gázfűtéses. 90 %-ban új nyílá-
szárók. Ir.ár: 42,9 mFt Tel.: 06-
70/328-9145 _____________________________

Sáskán eladó 100 m2-es csa-
ládi ház, hozzá tartozó kerttel.
Ir.ár: 20 mFt Tel.: 06-30/312-
8587 Tapolcai lakásra való cse-
re lehetőségei is érdekelnek. _____________________________

Eladó: Szent György-hegyen, a
raposkai nyugati oldalon 1500
m2 cserszegi fűszeres és 250
m2 cabernet sauvignon 5 éves
szőlő. Hrsz: 061/12 Tel:
06/20/978-3149_____________________________

Keresek Tapolcán és környékén
családi házat 10 mFt alatt. Kp-
ban fizetek. Tel.: 06-30/3677-113_____________________________

Tapolcai belterület eladó közel
a körgyűrűhöz, jól megközelít-
hető. 1019 m2-es. Tel.: 06-
30/976-6575

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcai Lipóti Pékség és Ká-
vézónkba keressük új kollégán-
kat! Folyamatosan bővülő csa-
patunkba várunk, ha szereted az
embereket, pörgős, tettrekész
vagy és szeretsz csapatban dol-
gozni! Szakirányú végzettség
nem feltétel, ha nyitott vagy,
megtanítunk mindent. Hajnali
munkakezdés miatt tapolcai la-
kost keresünk, vagy saját gép-
kocsi szükséges. Nyelvtudás
nem feltétel, de előny. (Csak
szombati napokra is keresünk 
beugróst!) Jelentkezéseket fény-
képes önéletrajzzal a 
krisztina.zsikla@gmail.com
email címre várjuk!_____________________________

A badacsonyi Szépkilátó Bo-
rozóba szezonális munkára pul-
tos munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok és tanulók jelent-
kezését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megold-
ható! Jelentkezni telefonon:
06 30/220-9609 vagy e-mail-
ben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővíté-
séhez az alábbi pozíciókra, el-
sősorban szezonális munkára
pultos, felszolgáló munkatár-
sakat keres. Kölcsönös meg-
elégedés esetén éves állást
biztosítunk! Tanulók jelentke-
zését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megold-
ható! Jelentkezni telefonon:
06 30/220-9609 vagy e-mail-
ben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

Tapolcán a Gösser sörözőbe
pultos munkatársat keresünk.
Érd.: 06-30/9933-953_____________________________

Badacsonyi Borteraszunkra ön-
álló munkavégzésre alkalmas
pultos munkatársat keresünk.
Jogosítvány, nyelvismeret, bor-
szeretet előny, de nem feltétel.
Akár éves állás is lehet. Tel.:
+36-30/927-1414 
info@borbelypince.hu_____________________________

Vonyarcvashegyi konyhára fő-
zőasszonyt, vagy szakácsnőt
keresünk éves állásra, korai
kezdéssel délelőtti munkára. Ki-
emelt bérezéssel. Érd.: 06-
30/644-2911, 06-20/367-0927_____________________________

Gyakorlattal rendelkező pin-
cérnőt keresünk német nyelv-
tudással Ausztriába Bad Tats-
mannsdorfba, határtól 30 km.
Szállás megoldható. Érd.:
0043/664-232-6218_____________________________

Stimmel KFT általános keres-
kedelmi feladatok ellátására ba-
dacsonytomaji üzletébe új kol-
légát keres. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal email-ben:
hatvani.matyas@gmail.com_____________________________

Tapolcán a Fröccsteraszra pul-
tos felszolgálót éves állásra fel-
veszünk. Tel.: 06-30/959-2106_____________________________

Építőanyag kereskedésbe áru-
kiadói munkakörre felvételt
hirdetünk 2 fő részére. Tar-
gonca vezetői jogosítvány
előny. Érd.: 06-30/9796-260,
vagy Fenyőfűrész Bt. telep-
helyén személyesen. _____________________________

Szezonmunkára keresünk csa-
patunkba elsősorban férfi mun-
kaerőt éjszakai recepciósnak.
Idényjellegű, húsvéttól szep-
tember végéig. Ha szívesen dol-
goznál Keszthelyen, jelentkezz az
info@bacchushotel.hu e-mail
címen önéletrajzzal._____________________________

Tapolcán a Peppino Pizzériába
szakácsot, főzőasszonyt, fel-
szolgálót és pizza szakácsot fel-
veszünk kiemelt bérezéssel éves
vagy akár alkalmi munkára is.
Érd.: 06-30/959-2106_____________________________

Építőipari Kft. kőműves, beta-
nított kőműves illetve segéd-
munkás kollégát keres bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biztosí-
tott. Bér megegyezés szerint.
Érd.: 0630/455-9006, 0630/224-
2450

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatéko-
nyan, belső ügyfélkörnek tör-
ténő kiajánlással. Hívjon, 24
órán belül felvesszük a kap-
csolatot Önnel! Tel: +36 70
376 7820  _____________________________

Lesenceistvándon, a belterület
határán, nagyon szép kilátással
a tapolcai medencére, aszfaltos
útról megközelíthető 5.350 m2
zártkerti terület szőlővel és gyü-
mölcsfákkal, 80 m2-es, bővít-
hető házzal, vízzel, villannyal el-
adó. Ár: 26,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Balatonedericsen 1.326 m2,
részben panorámás, művelésből
kivont (nem kell kifüggeszteni)
zártkerti ingatlan, térképen is fel-
tüntetett 68 m2-es felújítandó
pince-présházzal, villannyal, jól
megközelíthető, közel a faluhoz
eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

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

Káptalantótiban, csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses ( + vegyes tüzelésű +
kandallós ) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazda-
sági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó. Ir. ár: 63 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, pár percre a Li-
liomkerti piactól, a Sabar hegyen
2 egymás mellett lévő zártkerti
terület, összesen 4022 m2, 3%
beépíthetőséggel eladó. Ár: 7,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát,
hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük Önnel a kapcsolatot.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Révfülöpön 1.000 m2-es, pano-
rámás, belterületi telek 20% be-
építhetőséggel, villannyal, vízzel,
csatornával ellátva eladó. Ár:
34,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8.700 m2,
művelésből kivont zártkerti te-
rület,(nem kell kifüggeszteni!) ro-
mantikus, erdős völgyben, 50
m2-es,térképen is feltüntetett
házzal, gazdasági épülettel, a
háztól 15 m-re átfolyó patakkal,
közvetlenül a terület mellet hú-
zódó villany földkábellel (a ház-
tól 25 m) eladó. Ár: 16,9 M Ft
Tel: 336 70 376 7820_____________________________

Gyulakesziben 2,4 ha belterületi
telek eladó,amelyből 18 db épí-
tési telek kialakítható. Ár: 69,9
M Ft. Tel.: +36-70/376-7820

Eladó Tapolcán, Május 1. utcá-
ban tégla építésű, 4. emeleti, 67
m2-es, 2,5 szobás tetőtéri lakás.
Ir.ár: 26,9 mFt Tel.: +36-70/423-
3273, +36-30/846-6548

Garázs kiadó a Halápi úti garázs
soron. Érd.:06-70/226-6378_____________________________

Eladó garázst vásárolnék Ta-
polcán. Tel.: 06-30/232-4250

Városközpontban 20 m2-es
üzlethelyiség hosszú távra kia-
dó. Tel.: 06-30/514-4783

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

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

LAKÁS

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatré-
szek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

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

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

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.: 06-20/9844-667_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-
1379_____________________________
Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás, garázstetők, parkettá-
zás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi te-
tők felújítása, javítása, bontása,
terasztetők, kocsi beállók, kiülők
készítése. Tel.: 06-70/502-0613_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt va-
kolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

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

Épületgépészet, víz-gázfűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

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

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optima-
lizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904; email: 
jucka67@t-online.hu

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. T.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

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

Lomtalanítás! Lakások, nya-
ralók, garázsok, udvar teljes
körű lomtalanítása, pincétől a
padlásig rakodással, minden
fajta hulladék elszállítás. Igény
szerint ingatlan takarítással.
Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, gaztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-
mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgála-
tok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@ 
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábaza-
tok, tető tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld
területek gondozását, méterfa
kuglizását vállalom. Takács At-
tila Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visz-
szavágás, gallyazás, darabolás.
Ágdarálás, sövényvágás, tuják
formázása, zöldhulladék elszál-
lítás. Számlaképes, megbízható
munka. Kiss Bence e.v. Tel.:
06-70/330-4272_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, 
megbízható munka, számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Gyors és igé-
nyes kivitelezés korrekt áron. Ke-
ressen bizalommal. Facebook:
KG Elektro Tel.: 06-30/574-8340_____________________________

Takarítást vállalok, apartma-
nokban, családi házakban gya-
korlattal, német nyelvtudással.
Tel.: 06-30/6092539_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Ui.: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Faki-
vágás Alpintechnikával, Faápo-
lás, Ágdarálás, Tuskómarás,
Zöldhulladék elszállítás, Ingye-
nes Felmérés és Ajánlattétel
E-mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v.

Műkő, márvány, gránit, sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfel-
újítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Megnyílt! Boszi Masszázskuc-
kó és szauna Tapolcán szeretettel
várja frissülni vágyó vendégeit.
Bejelentkezés: 06-20/599-2449,
vagy Facebook üzenetben._____________________________

Vízszerelés, csatornarendszer
javítás, építés, villanybojler cse-
re, mosógép bekötés, csaptelep
csere, szifon csere, zuhanykabin,
fürdőkád, Wc, wc tartály csere,
stb. Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

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

Nissan Cabstar 3,5 tonnás bil-
lenőplatós tgk eladó. Tel.: 06-
30/214-6292_____________________________

2002-es 1,7 Opel Astra G Ca-
ravan 286.000 km. Lejárt mű-
szakival. Kis karosszériahibával
eladó. Érd.: 14 óra után 06-
20/206-0491_____________________________

Egy Daewoo Kalos, 2004-es
1,4-es motorral törötten eladó.
Tel.: 06-30/305-7667

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Vásárolnék horganyzott káda-
kat kicsit, nagyot, fateknőt, fa
melencét, disznóvágó bontó
asztalokat, lábasokat, fazekakat,
zsíros véndőt, porcelánokat és
egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú
Simpson motort, alkatrészeket,
működésképtelent is. És egyéb
régi kis- és nagy motorokat. Tel.:
06-30/769-2447_____________________________

Eladó motoros háti permetező
3 db, újszerű állapotban, 20.000
Ft/db, gyári fekvenyomópad
rúddal 20.000 Ft. Tel.: 06-
30/233-2521_____________________________

Bontott pala eladó: 175x110 m.
21 db. Tel.: +36-30/205-2679_____________________________

3-2-s ülőgarnitúra, ággyá ala-
kítható, ágynemű tartós. 2 db
Mountain bike kerékpár, MP 2
kis olasz kapálógép eladó. Tel:
06-30/4582-452_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor,
kiváló állapotban. Nyomtáv:140
cm, szélesség 115 cm. Eladó ta-
lajmaró 1,50 m-es, szárzúzó 1m-
es, új fűkasza 1 m-es, erősített
nagybála marha etető, juh ete-
tő és egy padka-vibróhenger. Ér-
deklődni: 06-30/ 9 361 804_____________________________

Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es
acélvázas, szétszedhető. Ugyan-
itt eladó 4x2 m-es acéllemezből
készült szerszámtároló. Érdek-
lődni. 06-30/ 9 361 804_____________________________

Eladó új fém egyes lovas fogat
rudazat. Eladók 44,5-es, 40,5-es
márkás újszerű enduró-motoc-
ross csizmák. Érdeklődni: 06-30/
9 361 804_____________________________

Eladó Fordan billiárd asztal. Ér-
deklődni: 06-30/ 9 361 804_____________________________

Káptalantóti piacon a parkoló-
ban álló dupla reklámtábla (2x8
m2) eladó. Biztos befektetés.
Tel.: 06-20/463-6032

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Házi füstölt termékek eladók.
Szalonnák, kolbász, sonka, sza-
lámi. Tel.: 06-30/851-1963_____________________________

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

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

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefú-
vó 15-25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövény-
vágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-30/457-7200,, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.: 06-
30/457-7200,, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós fa-
ipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Sparhelt jó állapotban eladó.
Tel.: 06-70/410-4464_____________________________

Franciaágy ingyen elvihető, va-
lamint halványzöld tükörbár-
sony kanapé 60.000 Ft-ért eladó
Tapolcán. Tel.: 06-87/412-059,
06-30/504-1660_____________________________

Takarmány -búza és -zab, va-
lamint minőségi lucerna-, széna-
és zabszalma bála eladó!  Tel:
06/30-900-27-11._____________________________

Birkák 1 db anya kos bárányá-
val és 1 db kos eladó. U.itt 7 csil-
lagkerekes rendsodró, 185-ös
dobkassza, 1 db 160-as mul-
csozó, valamint kisbálás szalma
és széna eladó. Érd.: 06-30/264-
3944

Bontott dróthálót keresek. Érd.:
06-30/401-2031_____________________________

Permetező, 300 literes füg-
gesztett, kettes-eke, kultivátor
eladó. Kisebb kőművesmun-
kákra (öreg pince vakolása,
emésztő építése) hozzáértőt ke-
resek Kisapáti hegybe. Tel.: 06-
20/973-4593_____________________________

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

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) ház-
hozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolás-sal eladó.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhaké-
szen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. Tel.: 06-
30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. 
EUTR: AA5811791

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Nyirádra, Monostorapá-
tira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059
munkaidőben_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett
éves állás. Tapolca környékiek
előnyben. Tel.: 06-30/308-1379_____________________________

Épületgépészeti bolt keresi új
munkatársait. Értékesítő és rak-
tári munkák elvégzésére. Ér-
deklődni a részletekről: 06-
30/288-9446_____________________________

Házvezetőt keresünk éves ál-
lásra Oázis a Klastromhoz Ven-
dégházunkba Badacsonyörsön!
Főként recepciós feladatok, kom-
munikáció, marketing. Saját gép-
jármű, jogosítvány, számítógépes
ismeretek feltétel. Német vagy
angol nyelvtudás előny! Jelent-
kezni fényképes Önéletrajzzal: 
recepcio@balatonivendeghaz.hu
Érdeklődni: 06-30/768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Sofőrt keresünk nemzetközis
furgonra. Tel.: 06-30/9947-623_____________________________

Panzióvezetőt keresünk a vo-
nyarcvashegyi Villa Platten-
see irányítására. Részletek:
www.villaplattensee.hu 
/panziovezeto_____________________________

A Káptalantóti piacon nyíló "A
még kisebb Pisztrángos" va-
sárnapokra, halsütő (könnyen
betanulható) és pultos munka-
társakat keres! Tel.: +36-
30/3280-841_____________________________

Keresünk tapolcai telephe-
lyünkre gépkocsivezetőt (CE jo-
gosítvány szükséges), autósze-
relőt. Érd.: 06-30/9477-509_____________________________

Szent György-hegyi étterem
versenyképes fizetéssel konyhai
kisegítőt keres márciusi kez-
déssel. Érdeklődni: +3630-255-
1373 

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Kerámiaműhelybe betanított
munkára női és férfi munkatár-
sat keresünk. Kertészetbe be-
tanított munkára női munka-
társat keresünk. Érd.: 06-
30/424-7094_____________________________

Vállalkozót keresünk varroda
önálló üzemeltetésére Tapol-
cán. Érdeklődni munkanapokon
délelőtt a 06-30/688-5709-es te-
lefonszámon._____________________________

Kezdő szakácsot és talpra-esett
konyhai kisegítőt keresünk a
badacsonyörsi Vánkosba, éves
állásra akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés e-mailben, vagy
személyesen: 
vankos.panzio@gmail.com_____________________________

Áprilisi nyitással, októberig ke-
resünk badacsonyi éttermünk-
be gyakorlattal rendelkező tála-
ló szakácsot, konyhai kisegítőt
és pincért. Tel.: 06-20/474-3165_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napkö-
zi Otthonos Óvoda pályázatot írt
ki szakács álláshely betöltésére.
A pályázat megtekinthető a ko-
zigallas.gov.hu oldalon és Rév-
fülöp Nagyközség Önkormány-
zata honlapján._____________________________

Reggeliztető szakácsot (nem
szakképzettet is), reggeliztetőt,
szobalányt keres a vonyarc-
vashegyi Villa Plattensee panzió
április közepi kezdéssel. Tel: 06-
30-960-9489_____________________________

Szigligeti alkotóház felszolgáló
és szobaasszony vegyes mun-
kakörbe keres kollégákat éves
állásra, heti 40 órás munkavi-
szonnyal. Szakképzettség, szak-
mai tapasztalat előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzot a 
szigliget@alkotomuveszet.hu
címre várjuk._____________________________

Alkalmi munka! Vitorlás hajó al-
gagátlózásához hozzáértő se-
gítséget keresek Révfülöpnél.
Ugyanitt Julacsónak eladó,
igény szerint: Minnkota elekt-
romos motorral, akkumulátorral,
vagy külön. Tel.: 06-20/973-
4593

Jogosítvánnyal rendelkező se-
gédmunkást illetve kőművest
vagy betanított kőművest al-
kalmaznék hosszútávra. Tel.:
06-30/432-7387_____________________________

Bérügyintézőt keresünk könyvelő
irodánkba a belvárosi irodaház-
ba. Jelentkezés önéletrajzzal 
konyveloiroda92@gmail.com_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-
456

Spanyol tanítást vállalok! Egyé-
ni foglalkozás, személyre szabott
órák, bármely életkorban. So-
sincs korán és sosem késő el-
kezdeni. A lényeg, hogy örömet
okozzon! Tel.: 06-20/779-4876_____________________________

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pe-
dagógiai asszisztens és Gyógy-
pedagógiai asszisztens tanfo-
lyamok indulnak 2022. március
hónaptól! Esz: 2020/000150 Je-
lentkezés: 06-30/637-4083, 06-
20/423-7877, 06-46/321-694_____________________________

Kedves Szülők és Gyerekek.
2022 márciusától elkezdem ma-
gán logopédiai foglalkozások
megtartását az általános iskola
alsó tagozatos tanulói, nagy-
csoportos óvodások számára.
Szeretettel várlak benneteket. A
beszédhiba fejlesztő és javító
„KISKUCKÓBA” Tapolcán, a vá-
rosközpontban. Érd.: 06-30/976-
4873

OKTATÁS

Masszázs tanfolyam indul Ta-
polcán március 25-től Svéd
frissítőmasszázs: 40.000Ft
Nyirokmasszázs: 45.000Ft
Reflex talpmasszázs: 45.000Ft
Érd: 06-70/369-8655 FNYSZ:
B/2020/003676

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

68 éves, 170 cm, 55 kg egye-
dül élő nyugdíjas férfi társat
keres 65 és 70 év közötti höl-
gyet, aki szereti a kertészkedést,
mert kis bio kertem van. Tel.: 06-
30/599-8908

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

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
XXVIII. évf./9.  2022. március 5.

, 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

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- versenyképes jövedelem
- karrierlehetőség
- multinacionális környezet
- hosszú távú foglalkoztatás

- logisztikai vagy termelési területen szerzett tapasztalat
- vállalatirányítási és logisztikai rendszerek ismerete

(SAP, FIFO, JIT, JIF, SNP)

- minimum középfokú végzettség
- stabil MS Office ismeretek
- stabil és tovább fejleszthető német/angol nyelvtudás
- precíz munkavégzés
- azonosulás a munkáltató érdekeivel
- terhelhetőség, képesség új ismeretek gyors

elsajátítására

- gyártási egység tevékenységének tervezése ütemezése tekintettel a felhasznált
anyagok rendelkezésre állására, illetve a gyártási kapacitásra

- gyártási terv készítése, késztermékekre és félkész termékekre
- gyártási megrendelések management-je, új megrendelések létrehozása,

visszajelentése, törlése
- gyártási megrendelések teljesítési határidejének felügyelete, korrigálása
- raktári és termelési anyagkészletek illetve ezek mozgásának felügyelete,

korrekciója, anyagok törzsadatainak karbantartása
- kapcsolattartás termelési, diszponensi, minőségbiztosítási és logisztikai

egységekkel

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

GYÁRTÁSKOORDINÁTOR

Amit kínálunk:

Előny:

Követelmény:

A munkakör ellátásához tartozó feladatok:

KÖNYVELÉS

06-20/256-9169

Vállaljuk egyéni vállalkozók,
gazdasági társaságok

könyvelését, adóbevallások
készítését, teljes körű

számviteli ügyintézését!

Olasz burkolólapok nagykereskedelme

8272 SZENTANTALFA, 435/24 HRSZ. (A BENZINKÚT SZOMSZÉDSÁGÁBAN)
TEL.: 06-70/531-3689 • E-MAIL: OLASZLAPOK.INFO@GMAIL.COM

NYITVATARTÁS: HÉTFŐ-PÉNTEK: 8.00-16.30, SZOMBAT: 8.00-13.00

Modern olasz burkolólapok,
burkolási segédanyagok értékesítése

raktárról!
Csempevágók (60, 90, 120 cm)

és gyémánt lyukfúrók (32, 43, 68 mm)
kölcsönzése

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézónkba
keressük új kollégánkat!

ÁLLÁS!

Folyamatosan bővülő csapatunkba várunk,
ha szereted az embereket, pörgős, tettrekész vagy

és szeretsz csapatban dolgozni!
Szakirányú végzettség nem feltétel,

ha nyitott vagy, megtanítunk mindent.
Hajnali munkakezdés miatt tapolcai lakost

keresünk, vagy saját gépkocsi szükséges.
Nyelvtudás nem feltétel, de előny.

(Csak szombati napokra is keresünk beugróst!)

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várjuk:
krisztina.zsikla@gmail.com

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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!

06-20/9292-430, 06-70/514-4897
Részletes tájékoztatásért hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ,
FÉMIPARI SZAKMUNKÁS

Autóipari OPERÁTOR KÉZI ÖSSZESZERELŐ

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ
határozatlan idejű szerződés

Alapbér 255.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%, jelenléti pótlék

30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap,
Termékjuttatás, és 300 féle háztartási termékre

vásárlási kedvezmény

Termelés irányító technikus

Termelési technikus (gépoperátor)
(410.000 Ft/hótól)

(330.000 Ft/hótól)

Targoncavezető
Raktáros
Alapanyag kezelő operátor
Robotkezelő technikai operátor (palettázó)

(320.000 Ft/hótól)
(320.000 Ft/hó)

(335.000 Ft/hó)

Alapbér 234.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – de. 10%, du. 20%, éjszaka 40%

cafeteria 13.500 Ft/hó, negyedéves bónusz, 13. havi juttatás

2 műszak – Alapbér: 231.000 Ft/hó
Műszakpótlék - 60%,

cafeteria, teljesítmény prémium, 13. havi juttatás

Alapbér 277.000-327.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – du. 26%, éjszaka 49%,

cafeteria 23.000 Ft/hó, magán-egészségügyi szolgáltatás,
havonta önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
(alapbér 5%-a), 13. havi juttatás, éves prémium

Raposkán négy darab,

önkormányzati tulajdonú

közművesített

építési telek eladó.

A telkekről a részletes

információk

a www.raposka.hu

honlapon

megtekinthetők.

INFRASLIM X
FEKVŐ INFRABICIKLI

8300 Tapolca, Kazinczy tér 5.

-10%
fb: sg beauty x • tel.: +36-70/636-4529

Eredményes, gyors fogyás, narancsbőr kezelés
Infraslim X géppel. Új generációs kombinált
fitness gép, a legmodernebb technológiákat

alkalmazva magasabb szintre emeli
a testedzés alakformáló hatását.

Gyere el és próbáld ki!
-10% kupont hozd magaddal
és levonjuk bérleted árából.

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

DIEGO NAPOK
2022. március 10-13.
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10% KEDVEZMÉNY
Laminált padló • Vízálló padló

Padlószőnyeg • Műfű

20% KEDVEZMÉNY
Darabszőnyeg • Tapéta

Függöny • Karnis

Dr. Lantos Bálint Ügyvéd
Fogad egyeztetett helyen, időpontban

(Ingatlanügyek, cégügyek, behajtások,

végrehajtási eljárások, egyéb peres ügyek,

jogviták, devizakárok jogi kezelése,

társasházak ügyei stb.)

+36-70/885-8875
drlantosbiroda@gmail.com

Fiókiroda címe: 8254 Kővágóörs, Ady E. utca 20.

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!

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG

épületeinek alumínium nyílászáróit,
illetve fémszerkezeteit gyártjuk:

Jelentkezni az alábbi módon lehet:
estmkft@strabag.comÖnéletrajz beküldésével az címre!

1 vagy 2 műszakos munkarendben

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

• RAKTÁROS

3 műszakos munkarendben

• LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

„Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. munkatársat keres

munkakör betöltésére.

A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 15.

Fényképes önéletrajzzal, „KERTÉSZ” tárgy megnevezéssel,
fizetési igény megjelölésével, postai úton:

„Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. 3/39., e-mail: csellehaz@csellehaztapolca.hu

Elvárás:

Amit biztosítunk:

• kertész szakképesítés,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• precíz, megbízható, önálló munkavégzés.

• megbízható munkahelyi háttér,
• 8 órás bejelentett munkaviszony,
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria,
• munkaruha.

KERTÉSZ

A svéd tulajdonú autóipari beszállítóként, neves
autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat, kárpitozott burkolati elemeket.

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunkba keresünk

munkakörökbe munkájukra igényes munkatársakat.
Hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel

a jelentkezéshez!

Családias munkahelyi légkör, korszerű munkakörnyezet, vállalati buszjárat!

Jelentkezés: H-P 8.00-16.00 h között a 06-88/515-182 telefonszámon
vagy a novus-office@havd-group.se címen.

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Juttatások: alapbér, cafeteria, teljesítmény arányos havi bónusz,
év végi extra juttatások, teljes útiköltség térítés.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS ANYAGFELTÖLTŐKET

KERESÜNK VESZPRÉMBE!
SAJÁT ÁLLOMÁNYBA IS!

Juttatások: műszakpótlékok, jelenléti bónusz, cafeteria

Átlag kereset: br. 280.000-310.000 Ft

3 MŰSZAKOS ÉS 12 ÓRÁS MUNKARENDBE

HÍVJA INGYENESEN 1417

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

Tel.: +36-70/506-83-96, email:
fb@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Amit kínálunk:
- munkabéren felül szervízdíj

és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató

csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Az álláshoz tartozó elvárások:
- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY

Jelentkezés:
Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/506-83-96, email:

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Amit kínálunk:
- munkabéren felül mozgóbér

és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató

csapat

Az álláshoz tartozó elvárások:
- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATÁT:
KERESÜNKPÉNZÜGYI ASSZISZTENST

FELADATOK:
• Kimenő számlák kiállítása, számlareklamációk kezelése
• Kimenő és bejövő számlák rögzítése, ellenőrzése, feldolgozása
• Bank, pénztár rögzítése
• Könyvelővel való kapcsolattartás
• Beszerzésben való közreműködés
• Kollégákkal való pénzügyi elszámolás
• Fénymásolás, telefonok kezelése
• Kimenő és bejövő levelezések, számlák nyilvántartása
• Általános ügyintézés (posta, hegyközség stb.)
• Egyszerű borászati nyilvántartások vezetése

• Önálló, precíz, kreatív munkavégzés
• Középfokú pénzügyi végzettség
• Számítógépes felhasználói szintű ismeretek
• Angol nyelvtudás
• Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

• Könyvelői végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely

ELVÁRÁSOK:

ELŐNY:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:
Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK
CSAPATÁT:

KERESÜNKPINCEMUNKÁST
FELADATOK:

• Szőlőfeldolgozási munkák elvégzése
• Borkészítés során felmerülő munkák elvégzése
• Borok palackozása, címkézése
• Üzemi gépek, berendezések kezelése
• Takarítás

• Pontos, precíz munkavégzés a borász utasításai alapján

• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a 06-30/305-0339-es számra várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Tapolca, fO TER 2. (OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

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

229 Ft/db
458 Ft/l

239 Ft/db
478 Ft/l

255 Ft/db
510 Ft/l

269 Ft/db
538 Ft/l

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 20.00

·   NEMZETI  DOHÁNYBOLT   ·

279 Ft/db
845 Ft/l

0,33 l

339 Ft/db
678 Ft/l

0,5 l

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.

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonos előjegyzés:
+36 70 380 6168

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 7-től március 11-ig:

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

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.390 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

rántott leves, burgonyafőzelék fasírttal
karfiolleves grízgaluskával, resztelt sertésmáj sós burgonyával

zöldborsóleves, gombapaprikás galuskával
frankfurti leves, szilvás gombóc

vöröshagyma-krémleves, rántott sertésborda rizzsel

kft.nyomda

Színes reklámtáblák,

feliratok, autó-dekorációk,

perforált

ablakfóliák,

világítótábla-

fóliák nyomása,

papírok,

ponyvák

készítése

szegéssel,

ringlizéssel

maximum 160 cm

szélességben,

akár 50 méter

hosszúságban!

Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu Elképzeléstõl a késztermékig!Elképzeléstõl a késztermékig!

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

Vasárnap: ZÁRVA

06.00 - 18.00

08.00 - 12.00

Badacsonytomaj, kert u. 17.

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

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

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


	ujs01
	ujs02
	ujs03
	ujs04

