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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:

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

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

Stimmel KFT. általános kereskedelmi
feladatok ellátására badacsonytomaji

üzletébe új kollégát keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal email-ben:

hatvani.matyas@gmail.com

KIADÓ
RAKTÁR!

Nemesgulács,
Bányatelep 20. szám

alatt határozatlan időre
kiadó egy 630 m -es

új építésű raktár.

2

Érdeklődni
a 06-30/620-4925

telefonszámon lehet.

Révfülöpi *** panzió
felvételt hirdet

az alábbi
munkakörökbe:

recepciós,
recepció vezető,

szakács,
szobaasszony,

konyhai kisegítő,
karbantartó.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a

balatonresorts@gmail.com
címen.

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

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

Multifokális és egyfókuszú
szemüveglencsék

30% kedvezménnyel
fényre sötétedő változatban is!

A részletekről érdeklődjön az üzletben!

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló

azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással

•vízálló padlók

•padlószőnyegek

Tapolcán

a Peppino Pizzériába

,

,

és

felveszünk

kiemelt bérezéssel

éves vagy akár

alkalmi munkára is.

szakácsot
konyhai kisegítőt

felszolgálót
pizza szakácsot

Érd.: 06-30/959-2106

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!

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres
új munkatársat:
KERTÉPÍTŐ MÉRNÖK
RECEPCIÓS
TAKARÍTÓ
CUKRÁSZ
ÉPÍTŐIPARI (SZAK)MUNKÁS
Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés
• munkaruha
• versenyképes fizetés
• egész éves, biztos állás

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 6162

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

SZAKÁCS

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-8648, email:

norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervízdíj és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Tenni szeretnél Önmagadért, de nem tudod

pontosan merre indulj?

Önismereti és motivációs találkozóra hívlak festői

környezetben, amennyiben úgy érzed megértél a

változásra és a fejlődésre.

Tóth Kinga

Lifecoach & Theta Healing konzulens
06 20 373 0019

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.

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

229
Ft/db

458 Ft/l

510 Ft/l

255
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

279
Ft/db

339
Ft/db

0,33 l

0,5 l

845 Ft/l

678 Ft/l

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Ugyanitt jó minőségű termőföld eladó.
+36/70 886 68088300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Vállaljuk:
- ömlesztett és

raklapos áruk szállítását
3,5 t-tól 18 t-ig

- gépi földmunkát:
JCB 3CX kombinált,
valamint JCB
forgó-kotró
munkagépekkel

Szépülj, ránctalanodj HIFU és Oxygeneo kezelésekkel!
Amíg van HIFUM, önnek nincs ránca!

Évenként ismételhető és az ára 80.000 Ft/2 alkalom.

EMOTION
RÁDIÓFREKVENCIA

HOZD MAGAD FORMÁBA!!!

KERESSETEK TANÁCSÉRT!!!

MEGÉRKEZETT A GRÁCIÁBA!!!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Kozmetikus Mester, Image Peeling Szakember

+36-30/318-1984
Tapolca, Deák F. u. 9-11.

www.gracia-beauty-center.hu

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).

CSÚCSTECHNOLÓGIA
AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!!!

Az Emotion RF4 multipoláris
rádiófrekvenciás technológia

a legújabb tudományos
fejlődést kínálja a cellulit

kezelésben, a testformálásban,
a zsírbontásban, a bőrfeszesítés-

ben és az öregedés ellen.

ALAKFORMÁLÁS, ZSÍRÉGETÉS, CELLULIT KEZELÉS!!!
MULTIPOLÁRIS NAGY ENERGIÁJÚ RÁDIÓFREKVENCIA.

EMOTION PLUSSZ! CSAK A GRÁCIÁBAN!
1 alkalom 50 perc 8.000 Ft

10 alkalom bérlet 58.000 Ft



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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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)
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 BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
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

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2022. 01. 01-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

17.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat

keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 21-től március 25-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, zöldbabfőzelék pörkölttel
zöldségleves, töltött csirkecomb rizi-bizivel

daragaluska-leves, paradicsomos húsgombóc sós burgonyával
hentesleves, császármorzsa lekvárral

fokhagymakrémleves, rántott borda rizzsel

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értek-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági feltétel
nélkül, tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkal foglalkozom 25 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök, in-
gatlanközvetítő
Szent György-hegy csendes részén fel-
újított, fürdőszobás hétvégi ház pincé-
vel, 2840 m2 gondozott, parkosított te-
lekkel eladó. Ir.ár: 35 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolcán 3 szobás, összközműves,
93,7 m2-es lakóterületű családi ház 830
m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár: 35
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegy hegymagasi részén
31 m2-es lakóterületű fürdőszobás, jó
állapotú balatoni panorámás hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegyen 3 szobás, für-
dőszobás, kitűnő megközelíthetőségű
állandó lakásként is használható hétvégi
ház eladó. Ir.ár: 20,5 mFt  T.: 06-
20/915-6635
Véndek-hegy csendes részén szoba,
konyha, tároló helyiségekből álló hét-
végi 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_____________________________

Készpénzes azonnali fizetéssel ke-
resek Badacsony 20 km-es körze-
tében eladó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt, panziót.
Tel.: 06-20/959-6293 Török Tamás_____________________________

Eladó családi házat (eladót vagy ki-
adót), lakást (eladót vagy kiadót),
nyaralót, gazdasági épületet, raktárt,
építési telket, zártkertet, külterüle-
tet, szántót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg- és Ta-
polca környékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében, Mű-
vészetek Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca, Bajcsy-
Zsilinszky u. 5 (Piac térnél) Köszö-
nettel, Bódis Péter_____________________________

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

Keresünk ingatlanokat akár azonnali
fizetéssel is! Ingatlanok vétele, el-
adása teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, belső ügyfélkörnek tör-
ténő kiajánlással. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot Önnel!
Tel.: +36-70/376-7820  _____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es életvi-
telszerűen lakható, bővíthető 80 m2-es
ház eladó a faluhoz közel, nagyon szép
kilátással a tapolcai medencére, asz-
faltos útról megközelíthető 5.350 m2
zártkerti területen szőlővel és gyü-
mölcsfákkal, villannyal, ásott kútról
ellátott házi vízművel. Ár: 26,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk! Ingat-
lan eladás, ingatlan vétel prémium
szolgáltatással. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Káptalantótiban csendes utcában 100
m2-es, egyedi gázfűtéses (+ vegyes-
tüzelésű + kandallós) összkomfortos,
jó állapotú családi ház, garázzsal, nyá-
ri konyhával, 80 m2 gazdasági épület-
tel, 915 m2 rendezett kerttel, kúttal el-
adó. Ár: 59,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Káptalantótiban, pár percre a Liliom-
kerti piactól, a Sabar hegyen 2 egymás
mellett lévő zártkerti terület, összesen
4022 m2, 3% beépíthetőséggel eladó.
Ár: 7,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron sze-
retné eladni ingatlanát, hívjon, 24
órán belül felvesszük Önnel a kap-
csolatot. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 8.700 m2, műve-
lésből kivont zártkerti terület, (nem
kell kifüggeszteni!) romantikus, erdős
völgyben, 50 m2-es,térképen is fel-
tüntetett házzal, gazdasági épülettel, a
háztól 15 m-re átfolyó saját patakkal,
közvetlenül a terület mellet húzódó
villany földkábellel (a háztól 25 m) el-
adó. Ár: 16,9 mFt. Tel.: +36/70-376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcai telephelyen működő gyártó-
üzem  keres megbízható, munkájára
igényes kollégát egyműszakos mun-
kavégzésre. Előny meglévő targonca-
vezetői jogosítvány. Jelentkezés a
info@innopan.hu címen vagy a +36-
30/160-0622 telefonszámon._____________________________

A Köveskáli Kővirág étterem keresi
új SZAKÁCS munkatársát. Ha szép,
kulturált környezetben, minőségi,
kis vendégszámú vendéglátásban,
RÉSZ, vagy FŐ MUNKAIDŐBEN, re-
mek kollégákkal  dolgozna,  de nyá-
ron is fontosak a szabadnapok.
Szükség eseté-ben személyzeti szál-
lást - ugrálóvárral - biztosítunk. Vár-
juk a jelentkezést, érdeklődést: 
pistimix@googlemail.com, 06-
30/892-8801 _____________________________

Badacsonyi borászat traktoros mun-
katársat keres éves állásra. Bérezés
megegyezés szerint, túlóra lehetőség
8 órán felül. Érdeklődni: +36-20/806-
7799 vagy szoleszet@bazaltbor.hu_____________________________

A Köveskáli KŐVIRÁG keresi REG-
GELIZTETŐ/ PULTOS/ ÉTTERMI KI-
SEGÍTŐ, teljes/ részmunkaidős mun-
katársát. Ha szép, kulturált környe-
zetben, jó csapatban, minőségi, kis
vendégszámú vendéglátásban, pi-
acképes fizetésért, dolgozna, de
főszezonban is fontosak a szabad-
napok; Várjuk a jelentkezést, ér-
deklődést: kovirag@kovirag.com/
tel: 36305347083_____________________________

Monoszló LISZKAY BORKÚRIA, ta-
karító és konyhai kisegítő munkatár-
sat keresünk egész éves foglalkoz-
tatásra teljes munkaidőben. Tel: 06-
70/273-9641, michael@liszkay.com_____________________________

A badacsonyi Halászkert Hotel meg-
lévő csapata bővítéséhez éves fog-
lalkoztatásra, valamint alkalmi hét-
végi és nyári munkavégzésre re-
cepciós-értékesítő munkatársakat
keres! Szállás, igény szerint meg-
oldható! A munkabér és a munkaidő
részleteiről szívesen adunk bővebb
információt telefonon! Jelentkezé-
seket a 06/30 573-1185 telefonszá-
mon, fényképes önéletrajzot pedig
a halaszkert@t-online.hu e-mail cí-
men fogadunk!_____________________________

A badacsonyi Szépkilátó Borozóba
szezonális munkára pultos munka-
társat keresünk. Nyugdíjasok és
tanulók jelentkezését is szívesen fo-
gadjuk! Szállás, igény szerint meg-
oldható! Jelentkezni telefonon: 
06 30/220-9609 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étterem
18.000,- Ft / nap bért kínálva meg-
lévő csapata bővítéséhez elsősorban
szezonális munkára pultos, felszol-
gáló munkatársakat keres. Kölcsö-
nös megelégedés esetén éves állást
biztosítunk! Tanulók jelentkezését is
szívesen fogadjuk! Szállás, igény
szerint megoldható! Jelentkezni te-
lefonon: 06 30/220-9609 vagy e-ma-
ilben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

Tapolcai vendéglátóipari egységbe
szakács illetve telefonos munkakörbe
munkatársakat keresünk. Érd.: 06-
70/945-2008_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufuva-
rozásra „B” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30//516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. tapolcai munkahelyre,
irodai munkára német vagy angol
nyelvtudással rendelkező munkatársat
keres. Érd.: 06-30/516-4224, 06-
70/524-6474_____________________________

Bérszámfejtőt és/vagy könyvelőt ke-
resünk könyvelő irodánkba, a tapolcai
irodaházba. Fényképes önéletrajz:
konyveloiroda92@gmail.com_____________________________

Kertészetbe, betanított munkára női
munkatársat keresünk. Kerámiamű-
helybe betanított munkára férfi és női
munkatársat keresünk.. Érd.: 06-
30/424-7094_____________________________

Felszolgáló és szobaasszony kollégát
vegyes munkakörbe keres a Szigligeti
Alkotóház. Éves bejelentett munkavi-
szony, heti 40 órás munkaidő. Jelent-
kezni a szigliget@alkotomuveszet.hu e-
mail címen lehet fényképes önélet-
rajzzal. _____________________________

Dream Team Étterem éves állásra
felszolgáló munkatársat keres. Tel:
06-30/978-2348_____________________________

Dream Team Étterem éves állásra
pizza futárt keres. Tel: 06-30/978-2348_____________________________

Porfestő üzemünk fejlesztés miatt
munkatársat keres hosszútávra. Kö-
vetelmény: jó színlátás. Érd.: 06-
20/519-2141 Tapolca, Ipar utca 2._____________________________

Munkájára igényes, tapasztalt sza-
kácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegí-
tő/takarítónőt, karbantartót felveszünk
balatonrendes-pálkövei üdülőbe. Mo-
bil: +36-20/943-0643

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

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

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

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

_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás, ga-
rázstetők, parkettázás, lambériázás,
hajópadlózás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felület-
kezelése, kerítés és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Tapolcán és
környékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel válla-
lunk, szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

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

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők ké-
szítése, héjazatcsere, régi tetők felújí-
tása, javítása, bontása, terasztetők, ko-
csi beállók, kiülők készítése. Tel.: 06-
70/502-0613_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Kedves Szülők és Gyerekek. 2022
márciusától elkezdem magán logopé-
diai foglalkozások megtartását az ál-
talános iskola alsó tagozatos tanulói,
nagycsoportos óvodások számára.
Szeretettel várlak benneteket. A be-
szédhiba fejlesztő és javító „KISKUC-
KÓBA” Tapolcán, a városközpontban.
Érd.: 06-30/976-4873

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozme-
tológus és radiológus szakorvos dr. Pa-
likóné dr. Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734
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Elektromos kerékpárok, io elektro-
mos robogó, Sachs 30 cm3-es ben-
zinmotoros kerékpár, benzin és dízel ol-
dalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-ig, kézi
körfűrészek, oszlopos fúró, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű láncfű-
részek, Echo egykezes profi motorfű-
rész, 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 csem-
pevágók, csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más, amire ön-
nek szüksége lehet, érdeklődjön! Hibás
kisgép akkuk javítása cellacserével!
Tel.: 06-30/457-7200, 06-87/701-018

_____________________________

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

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

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhakészen.
Fenyő széldeszka léces és széles szál-
lítás. Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karó-
ra megrendelést felveszek. Tel.: 06-
30/929-6970. EUTR: AA5811791_____________________________

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére 
Nyirádra, Monostorapátira, Talián-
dörögdre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas kollé-
gát keresünk. Bejelentett éves állás. Ta-
polca környékiek előnyben. Tel.: 06-
30/308-1379_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti dohánybolt-
ba eladó munkatársat keresünk. Fény-
képes önéletrajzát az alábbi email-cím-
re küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen lead-
hatja az üzletben._____________________________

Házvezetőt keresünk éves állásra Oá-
zis a Klastromhoz Vendégházunkba
Badacsonyörsön! Főként recepciós
feladatok, kommunikáció, marke-
ting. Saját gépjármű, jogosítvány, szá-
mítógépes ismeretek feltétel. 
Német vagy angol nyelvtudás előny!
Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal:
recepcio@balatonivendeghaz.hu  Ér-
deklődni: 06-30/768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Badacsonytomajra, a Kert utcai do-
hányboltba eladó munkatársat ke-
resünk. Fényképes önéletrajzát az
alábbi email-címre küldheti: 
trafikallaslehetoseg@gmail.com
vagy személyesen leadhatja az üz-
letben._____________________________

Szent György-hegyi étterem verseny-
képes fizetéssel konyhai kisegítőt ke-
res márciusi kezdéssel. Érdeklődni:
+3630-255-1373 _____________________________

Tapolcán a Caramel Caféba és a
Fröccsteraszra pultost, felszolgálót,
fagylaltárust éves állásra felveszünk.
Tel.: 06-30/959-2106_____________________________

Reggeliztető szakácsot (nem szak-
képzettet is), reggeliztetőt, szobalányt
keres a vonyarcvashegyi Villa Platten-
see panzió április közepi kezdéssel. Tel:
06-30-960-9489_____________________________

Jogosítvánnyal rendelkező segéd-
munkást illetve kőművest vagy beta-
nított kőművest alkalmaznék hosszú-
távra. Tel.: 06-30/432-7387_____________________________

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

Révfülöpi egész évben nyitva tartó ét-
terembe felszolgáló, szakács, konyhai
kisegítő kollégát keresünk. Érd: 06-
70/428-1800 _____________________________

Kertépítő csapatba fizikai munkára fi-
atal férfi munkaerőt keresünk. Érd.: 06-
70/604-1272

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Balatonedericsen 1.326 m2, részben
panorámás, művelésből kivont (nem
kell kifüggeszteni) zártkerti ingatlan, tér-
képen is feltüntetett 68 m2-es felújí-
tandó pince-présházzal, villannyal, jól
megközelíthető, közel a faluhoz eladó.
Ár: 29,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Csobánc Hajagos dűlőben 5470 m2, a
77-es útról könnyen megközelíthető
zártkerti terület, 2500 m2 szőlővel el-
adó. Ár: 5,5 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Eladó 720 m2 zártkert Diszel határában,
jól megközelíthető helyen, a Csobánc
lábánál. Fele szőlő, fele gyümölcsös. A
területen faház és pince van. Tel.: 06-
70/602-3627_____________________________

Révfülöpön a kilátó magasságában 2
db TOPP panorámás, összközműves,
zártkerti ingatlan egyben eladó. Az
egyiken tetőteres pincelakás a másik
beépíthető. Ir.ár: 320.000 Euró Érd.: 06-
30/376-6445

Tapolcán, az Ady Endre utcában 3 szo-
bás, 66 m2-es, földszinti lakás eladó.
Érd.: 06-70/416-7625

Tapolcán, a Dobó lakótelepen 58 m2-
es, 2 szobás, erkélyes I. emeleti, össz-
komfortos lakás tulajdonostól, bútoro-
zottan kiadó. Érd.: 06-30/740-7267_____________________________

Bútorozott szoba kiadó egyedülálló nő-
nek Tapolcán. Közös konyha és fürdő-
szoba használattal. Érd.: 06-30/834-
2130

Zalahaláp központjában 39 m2-es, 3 
helyiségből álló üzlethelyiség, önálló
épület eladó. Ár: 5,4 mFt Tel.: 06-
70/376-7820

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban
javítás, kölcsönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

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

Költöztetést vállalok rakodással és
egyéb áruszállítást. Tel.: 06-20/946-
9678_____________________________
Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, ker-
ti faházak, bútorok gyártása, beszere-
lése, asztalosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

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

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

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG

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

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

Káptalantóti piacon a parkolóban álló
dupla reklámtábla (2x8 m2) eladó.
Biztos befektetés. Tel.: 06-20/463-
6032_____________________________
Házi füstölt termékek eladók. Szalon-
nák, kolbász, sonka, szalámi. Tel.: 06-
30/851-1963_____________________________

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

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

Szögmeghajtót keresek fűnyíró trak-
torra, megvételre. Fűnyíró eladó vagy
szögmeghajtóra cserélhető. Tel.: 06-
30/564-3172_____________________________

Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es acél-
vázas, szétszedhető.  Új fém egyes lo-
vasfogat rudazat. Eladók 44,5-es, 40,5-
es márkás újszerű enduró-motocross
csizmák. Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Eladó Fordan biliárd asztal. Érdeklőd-
ni: 30/ 9 361 804_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, kiváló
állapotban. Nyomtáv:140 cm, széles-
ség 115 cm. üzemóra: 1051. Eladó ta-
lajmaró 1,50 m-es, erősített nagybála
marha etető, és egy padka-vibróhenger.
Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Minőségi termőföld, valamint homok
(nem vakolásra való) eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Automata mosógép ablakos és felül-
töltős, mikró AEG és Siemens porszí-
vó kitűnő állapotban eladók. Tel.: 06-
30/4054-552_____________________________

Luszter és viharlámpák. 150 kg-ig
mérő mázsa, szőlő oltógép, kis és
nagy traktorhoz keréksúly, Zetorhoz új
önindító, baromfi keltetőgép, 30 l-es
traktorhoz hidraulikus fogas, Gabona
fújó, 20 kg gálic eladó. Tel.: 06-20/4549-
145 _____________________________

Jula csónak, Minkota elektromotor, fel-
boríthatatlan Trimarán csónak, sport-
vitorlás hajó, 2-es eke, 300 l Axiál per-
metező, kultivátor eladó. Tel.: 06-
20/973-4593_____________________________

Vadonatúj vibrációs Fitness- fogyasz-
tógép- áron alul eladó. Tel.: 06-87/322-
555 _____________________________

100 éves öntöttvas kályha 5 részes, va-
lamint vízteres kazán szerelékekkel el-
adó. Tel.: 06-30/412-8561_____________________________

Tükörbársony kanapé 60.000 Ft-ért el-
adó Tapolcán. Tel.: 06-87/412-059,
06-30/504-1660_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavágó),tér-
kő porszívó, asztali és állványos fú-
rógépek 220/380V, páraelszívó gép
nedves helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lombszí-
vó 75 cm széles, talajfúró benzinmo-
toros, Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, Wacker benzinmotoros
aszfalt-betonvágó (vizes), dízel hő-
légbefúvó 15-25 KW, kézi parkettázó
fűrész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és téglavágó fűrész,
hordozható ipari ventillátor 220 V, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fűsze-
gély vágók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! 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 öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V újsze-
rű, gyümölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxigén-
hegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac -
Echo háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, lombszívó-fúvó
gépek, benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és meleg-
vizes sterimók, benzinmotoros és
elektromos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és bi-
kázós, Fein-Makita gipszkartoncsa-
varozók, 16 funkciós faipari barkács-
gép, elektromos újszerű láncfűré-
szek, kéthengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma, 5x2
m-es kismerülésű vitorlás hajótest
horgászcsónaknak eladó. Tel.:06-
30/457-7200, 06-87/701-018

SZOBALÁNY MUNKAKÖRBE KERES-
SÜK KOLLÉGÁINKAT EGÉSZ ÉVRE! Ke-
ressük csapatunk megbecsült tagjait,
akik a vendégterek és szobák tisztasá-
gáért felelnek. Amivel kifejezzük meg-
becsülésünket: versenyképes, meg-
egyezés szerinti fizetés,  bejárási tá-
mogatás, 8 órás munkaidő (szükség ese-
tén buszközlekedéshez igazodva), elvi-
selhető munkaterhelés, nyugodt, igényes
munkakörnyezet. Kérjük, bemutatkozá-
sodat küld el az info@matildhotel.hu e-
mail címre vagy keress a 06 30 659
3904-es telefonszámon._____________________________

SZEZON MUNKA DIÁKOKNAK IS SZO-
BALÁNY MUNKAKÖRBEN! Ha Auszt-
riából jössz haza nyárra vagy elmúltál
18 éves és az iskolai nyári szünetben
szeretnél dolgozni, akkor Neked szól
ajánlatunk. Megbeszélés szerinti mun-
kakezdés. Július-augusztusban biztosan
dolgoznod kellene, de egyéb elfoglalt-
ságaid függvényében már májustól és
egészen októberig tudunk - akár csak
hétvégi/ heti pár napos - elfoglaltságot
biztosítani. Amivel kifejezzük megbe-
csülésünket: versenyképes, megegye-
zés szerinti fizetés, bejárási támogatás,
8 órás munkaidő (szükség esetén busz-
közlekedéshez igazodva), elviselhető
munkaterhelés, nyugodt, igényes mun-
kakörnyezet. Kérjük, bemutatkozásodat
küld el az info@matildhotel.hu e-mail
címre vagy keress a 06 30 659 3904-
es telefonszámon._____________________________

Irodai munkára, heti 2-3 alkalommal
pár órára segítőt keresek. Tapolcán és
környékén. Érd.: 06-30/964-3106_____________________________

Révfülöpi vasútállomáson lévő Resti
sörözőbe áprilistól októberig terjedő idő-
szakra pultost keresek. Tel.: 06-70/237-
5252_____________________________
Szigligeti Bakos Vendéglő és Grillkert
keres kreatív szakmájára igényes sza-
kácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegí-
tőt, pultos-felszolgálót- akár részmun-
kaidőben is- gasztronómiát szerető
kezdők beiskolázását elősegítjük. Tel.:
06-30/9945-040

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkőtelenítés,
gázkészülékek cseréje, engedélyeze-
tése, beüzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elemzés, kon-
denzációs technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

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

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók, ga-
rázsok, 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. Bojlerek vízkő-
mentesítése, wc- wc tartály javítás,
csapok-csaptelepek cseréje, gaztűz-
helyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingatla-
nok teljes körű villamos hálózatának ki-
vitelezése, meglévő hálózatok felújítá-
sa. Megbízható, precíz, korrekt mun-
kavégzés, természetesen garanciával.
Bízza ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Villamos biz-
tonsági felülvizsgálatok, Mérőhely ki-
alakítások, EON regisztráció. Elektron Vil-
lanyszerelés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visszavágás,
gallyazás, darabolás. Ágdarálás, sö-
vényvágás, tuják formázása, zöldhul-
ladék elszállítás, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fakivágás
Alpintechnikával, Faápolás, Ágdará-
lás, Tuskómarás, Zöldhulladék elszállí-
tás, Ingyenes Felmérés és Ajánlattétel
E-mail: kardosalpin@gmail.com Tel.:
+36 30 251 6225 KardosAlpin - Kar-
dos Gergő e.v._____________________________

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

Megnyílt! Boszi Masszázskuckó és sza-
una Tapolcán szeretettel várja frissül-
ni vágyó vendégeit. Bejelentkezés: 06-
20/599-2449, vagy Facebook üzenet-
ben._____________________________
Kőműves és burkolómunkákat válla-
lunk! Ui.: cserépkályhák, kandallók
építése, átrakása. Tel.: 06-30/240-
3900_____________________________
Klímaszerelés, telepítés, karbantartás,
tisztítás, villanyszerelés, kedvező áron.
Tel.: +36-20/425-4468_____________________________

Vízszerelés, csatornarendszer javí-
tás, építés. Villanybojler csere, mosó-
gép bekötés, csaptelep csere, szifon
csere, zuhanykabin, fürdőkád, WC,
WC tartály csere, stb. Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Víz-fűtés szerelést vállalok, a kisebb
munkáktól a nagyobbakig, rövid ha-
táridőkkel. Kenyeres Viktor +36-
30/881-1874_____________________________

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

Birkák 1 db anya kos bárányával és 1 
db kos eladó. U.itt 7 csillagkerekes rend-
sodró, 185-ös dobkassza, 1 db 160-as
mulcsozó, valamint kisbálás szalma és
széna eladó. Érd.: 06-30/264-3944

VEGYES oöl

A Káptalantóti piacon nyíló „A még ki-
sebb Pisztrángos” vasárnapokra, hal-
sütő (könnyen betanulható) és pultos
munkatársakat keres! Tel.: +36-
30/3280-841_____________________________

Badacsonyi panzióban takarítónőt ke-
resek főállásban áprilistól december vé-
géig magas fizetéssel. Érd.: 06-20/773-
0807

Spanyol tanítást vállalok! Egyéni fog-
lalkozás, személyre szabott órák, bár-
mely életkorban. Sosincs korán és so-
sem késő elkezdeni. A lényeg, hogy örö-
met okozzon! Tel.: 06-20/779-4876_____________________________

Masszázs tanfolyam indul Tapolcán
március 25-től Svéd frissítőmasz-
százs: 40.000Ft Nyirokmasszázs:
45.000Ft Reflex talpmasszázs:
45.000Ft Érd: 06-70/369-8655 FNYSZ:
B/2020/003676_____________________________

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pedagógiai
asszisztens és Gyógypedagógiai asz-
szisztens tanfolyamok indulnak 2022.
március hónaptól! Esz: 2020/000150
Jelentkezés: 30/6374083, 20/4237877,
46/321-694

OKTATÁS



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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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)
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 BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
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

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2022. 01. 01-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

17.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat

keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 21-től március 25-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, zöldbabfőzelék pörkölttel
zöldségleves, töltött csirkecomb rizi-bizivel

daragaluska-leves, paradicsomos húsgombóc sós burgonyával
hentesleves, császármorzsa lekvárral

fokhagymakrémleves, rántott borda rizzsel

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értek-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági feltétel
nélkül, tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkal foglalkozom 25 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök, in-
gatlanközvetítő
Szent György-hegy csendes részén fel-
újított, fürdőszobás hétvégi ház pincé-
vel, 2840 m2 gondozott, parkosított te-
lekkel eladó. Ir.ár: 35 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolcán 3 szobás, összközműves,
93,7 m2-es lakóterületű családi ház 830
m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár: 35
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegy hegymagasi részén
31 m2-es lakóterületű fürdőszobás, jó
állapotú balatoni panorámás hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegyen 3 szobás, für-
dőszobás, kitűnő megközelíthetőségű
állandó lakásként is használható hétvégi
ház eladó. Ir.ár: 20,5 mFt  T.: 06-
20/915-6635
Véndek-hegy csendes részén szoba,
konyha, tároló helyiségekből álló hét-
végi 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_____________________________

Készpénzes azonnali fizetéssel ke-
resek Badacsony 20 km-es körze-
tében eladó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt, panziót.
Tel.: 06-20/959-6293 Török Tamás_____________________________

Eladó családi házat (eladót vagy ki-
adót), lakást (eladót vagy kiadót),
nyaralót, gazdasági épületet, raktárt,
építési telket, zártkertet, külterüle-
tet, szántót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg- és Ta-
polca környékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében, Mű-
vészetek Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca, Bajcsy-
Zsilinszky u. 5 (Piac térnél) Köszö-
nettel, Bódis Péter_____________________________

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

Keresünk ingatlanokat akár azonnali
fizetéssel is! Ingatlanok vétele, el-
adása teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, belső ügyfélkörnek tör-
ténő kiajánlással. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot Önnel!
Tel.: +36-70/376-7820  _____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es életvi-
telszerűen lakható, bővíthető 80 m2-es
ház eladó a faluhoz közel, nagyon szép
kilátással a tapolcai medencére, asz-
faltos útról megközelíthető 5.350 m2
zártkerti területen szőlővel és gyü-
mölcsfákkal, villannyal, ásott kútról
ellátott házi vízművel. Ár: 26,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk! Ingat-
lan eladás, ingatlan vétel prémium
szolgáltatással. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Káptalantótiban csendes utcában 100
m2-es, egyedi gázfűtéses (+ vegyes-
tüzelésű + kandallós) összkomfortos,
jó állapotú családi ház, garázzsal, nyá-
ri konyhával, 80 m2 gazdasági épület-
tel, 915 m2 rendezett kerttel, kúttal el-
adó. Ár: 59,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Káptalantótiban, pár percre a Liliom-
kerti piactól, a Sabar hegyen 2 egymás
mellett lévő zártkerti terület, összesen
4022 m2, 3% beépíthetőséggel eladó.
Ár: 7,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron sze-
retné eladni ingatlanát, hívjon, 24
órán belül felvesszük Önnel a kap-
csolatot. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 8.700 m2, műve-
lésből kivont zártkerti terület, (nem
kell kifüggeszteni!) romantikus, erdős
völgyben, 50 m2-es,térképen is fel-
tüntetett házzal, gazdasági épülettel, a
háztól 15 m-re átfolyó saját patakkal,
közvetlenül a terület mellet húzódó
villany földkábellel (a háztól 25 m) el-
adó. Ár: 16,9 mFt. Tel.: +36/70-376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcai telephelyen működő gyártó-
üzem  keres megbízható, munkájára
igényes kollégát egyműszakos mun-
kavégzésre. Előny meglévő targonca-
vezetői jogosítvány. Jelentkezés a
info@innopan.hu címen vagy a +36-
30/160-0622 telefonszámon._____________________________

A Köveskáli Kővirág étterem keresi
új SZAKÁCS munkatársát. Ha szép,
kulturált környezetben, minőségi,
kis vendégszámú vendéglátásban,
RÉSZ, vagy FŐ MUNKAIDŐBEN, re-
mek kollégákkal  dolgozna,  de nyá-
ron is fontosak a szabadnapok.
Szükség eseté-ben személyzeti szál-
lást - ugrálóvárral - biztosítunk. Vár-
juk a jelentkezést, érdeklődést: 
pistimix@googlemail.com, 06-
30/892-8801 _____________________________

Badacsonyi borászat traktoros mun-
katársat keres éves állásra. Bérezés
megegyezés szerint, túlóra lehetőség
8 órán felül. Érdeklődni: +36-20/806-
7799 vagy szoleszet@bazaltbor.hu_____________________________

A Köveskáli KŐVIRÁG keresi REG-
GELIZTETŐ/ PULTOS/ ÉTTERMI KI-
SEGÍTŐ, teljes/ részmunkaidős mun-
katársát. Ha szép, kulturált környe-
zetben, jó csapatban, minőségi, kis
vendégszámú vendéglátásban, pi-
acképes fizetésért, dolgozna, de
főszezonban is fontosak a szabad-
napok; Várjuk a jelentkezést, ér-
deklődést: kovirag@kovirag.com/
tel: 36305347083_____________________________

Monoszló LISZKAY BORKÚRIA, ta-
karító és konyhai kisegítő munkatár-
sat keresünk egész éves foglalkoz-
tatásra teljes munkaidőben. Tel: 06-
70/273-9641, michael@liszkay.com_____________________________

A badacsonyi Halászkert Hotel meg-
lévő csapata bővítéséhez éves fog-
lalkoztatásra, valamint alkalmi hét-
végi és nyári munkavégzésre re-
cepciós-értékesítő munkatársakat
keres! Szállás, igény szerint meg-
oldható! A munkabér és a munkaidő
részleteiről szívesen adunk bővebb
információt telefonon! Jelentkezé-
seket a 06/30 573-1185 telefonszá-
mon, fényképes önéletrajzot pedig
a halaszkert@t-online.hu e-mail cí-
men fogadunk!_____________________________

A badacsonyi Szépkilátó Borozóba
szezonális munkára pultos munka-
társat keresünk. Nyugdíjasok és
tanulók jelentkezését is szívesen fo-
gadjuk! Szállás, igény szerint meg-
oldható! Jelentkezni telefonon: 
06 30/220-9609 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étterem
18.000,- Ft / nap bért kínálva meg-
lévő csapata bővítéséhez elsősorban
szezonális munkára pultos, felszol-
gáló munkatársakat keres. Kölcsö-
nös megelégedés esetén éves állást
biztosítunk! Tanulók jelentkezését is
szívesen fogadjuk! Szállás, igény
szerint megoldható! Jelentkezni te-
lefonon: 06 30/220-9609 vagy e-ma-
ilben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

Tapolcai vendéglátóipari egységbe
szakács illetve telefonos munkakörbe
munkatársakat keresünk. Érd.: 06-
70/945-2008_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufuva-
rozásra „B” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30//516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. tapolcai munkahelyre,
irodai munkára német vagy angol
nyelvtudással rendelkező munkatársat
keres. Érd.: 06-30/516-4224, 06-
70/524-6474_____________________________

Bérszámfejtőt és/vagy könyvelőt ke-
resünk könyvelő irodánkba, a tapolcai
irodaházba. Fényképes önéletrajz:
konyveloiroda92@gmail.com_____________________________

Kertészetbe, betanított munkára női
munkatársat keresünk. Kerámiamű-
helybe betanított munkára férfi és női
munkatársat keresünk.. Érd.: 06-
30/424-7094_____________________________

Felszolgáló és szobaasszony kollégát
vegyes munkakörbe keres a Szigligeti
Alkotóház. Éves bejelentett munkavi-
szony, heti 40 órás munkaidő. Jelent-
kezni a szigliget@alkotomuveszet.hu e-
mail címen lehet fényképes önélet-
rajzzal. _____________________________

Dream Team Étterem éves állásra
felszolgáló munkatársat keres. Tel:
06-30/978-2348_____________________________

Dream Team Étterem éves állásra
pizza futárt keres. Tel: 06-30/978-2348_____________________________

Porfestő üzemünk fejlesztés miatt
munkatársat keres hosszútávra. Kö-
vetelmény: jó színlátás. Érd.: 06-
20/519-2141 Tapolca, Ipar utca 2._____________________________

Munkájára igényes, tapasztalt sza-
kácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegí-
tő/takarítónőt, karbantartót felveszünk
balatonrendes-pálkövei üdülőbe. Mo-
bil: +36-20/943-0643

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

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

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

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

_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás, ga-
rázstetők, parkettázás, lambériázás,
hajópadlózás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felület-
kezelése, kerítés és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Tapolcán és
környékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel válla-
lunk, szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

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

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők ké-
szítése, héjazatcsere, régi tetők felújí-
tása, javítása, bontása, terasztetők, ko-
csi beállók, kiülők készítése. Tel.: 06-
70/502-0613_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Kedves Szülők és Gyerekek. 2022
márciusától elkezdem magán logopé-
diai foglalkozások megtartását az ál-
talános iskola alsó tagozatos tanulói,
nagycsoportos óvodások számára.
Szeretettel várlak benneteket. A be-
szédhiba fejlesztő és javító „KISKUC-
KÓBA” Tapolcán, a városközpontban.
Érd.: 06-30/976-4873

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozme-
tológus és radiológus szakorvos dr. Pa-
likóné dr. Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

KÖZLEMÉNY
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Elektromos kerékpárok, io elektro-
mos robogó, Sachs 30 cm3-es ben-
zinmotoros kerékpár, benzin és dízel ol-
dalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-ig, kézi
körfűrészek, oszlopos fúró, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű láncfű-
részek, Echo egykezes profi motorfű-
rész, 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 csem-
pevágók, csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más, amire ön-
nek szüksége lehet, érdeklődjön! Hibás
kisgép akkuk javítása cellacserével!
Tel.: 06-30/457-7200, 06-87/701-018

_____________________________

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

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

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhakészen.
Fenyő széldeszka léces és széles szál-
lítás. Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karó-
ra megrendelést felveszek. Tel.: 06-
30/929-6970. EUTR: AA5811791_____________________________

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére 
Nyirádra, Monostorapátira, Talián-
dörögdre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas kollé-
gát keresünk. Bejelentett éves állás. Ta-
polca környékiek előnyben. Tel.: 06-
30/308-1379_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti dohánybolt-
ba eladó munkatársat keresünk. Fény-
képes önéletrajzát az alábbi email-cím-
re küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen lead-
hatja az üzletben._____________________________

Házvezetőt keresünk éves állásra Oá-
zis a Klastromhoz Vendégházunkba
Badacsonyörsön! Főként recepciós
feladatok, kommunikáció, marke-
ting. Saját gépjármű, jogosítvány, szá-
mítógépes ismeretek feltétel. 
Német vagy angol nyelvtudás előny!
Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal:
recepcio@balatonivendeghaz.hu  Ér-
deklődni: 06-30/768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Badacsonytomajra, a Kert utcai do-
hányboltba eladó munkatársat ke-
resünk. Fényképes önéletrajzát az
alábbi email-címre küldheti: 
trafikallaslehetoseg@gmail.com
vagy személyesen leadhatja az üz-
letben._____________________________

Szent György-hegyi étterem verseny-
képes fizetéssel konyhai kisegítőt ke-
res márciusi kezdéssel. Érdeklődni:
+3630-255-1373 _____________________________

Tapolcán a Caramel Caféba és a
Fröccsteraszra pultost, felszolgálót,
fagylaltárust éves állásra felveszünk.
Tel.: 06-30/959-2106_____________________________

Reggeliztető szakácsot (nem szak-
képzettet is), reggeliztetőt, szobalányt
keres a vonyarcvashegyi Villa Platten-
see panzió április közepi kezdéssel. Tel:
06-30-960-9489_____________________________

Jogosítvánnyal rendelkező segéd-
munkást illetve kőművest vagy beta-
nított kőművest alkalmaznék hosszú-
távra. Tel.: 06-30/432-7387_____________________________

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

Révfülöpi egész évben nyitva tartó ét-
terembe felszolgáló, szakács, konyhai
kisegítő kollégát keresünk. Érd: 06-
70/428-1800 _____________________________

Kertépítő csapatba fizikai munkára fi-
atal férfi munkaerőt keresünk. Érd.: 06-
70/604-1272

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Balatonedericsen 1.326 m2, részben
panorámás, művelésből kivont (nem
kell kifüggeszteni) zártkerti ingatlan, tér-
képen is feltüntetett 68 m2-es felújí-
tandó pince-présházzal, villannyal, jól
megközelíthető, közel a faluhoz eladó.
Ár: 29,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Csobánc Hajagos dűlőben 5470 m2, a
77-es útról könnyen megközelíthető
zártkerti terület, 2500 m2 szőlővel el-
adó. Ár: 5,5 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Eladó 720 m2 zártkert Diszel határában,
jól megközelíthető helyen, a Csobánc
lábánál. Fele szőlő, fele gyümölcsös. A
területen faház és pince van. Tel.: 06-
70/602-3627_____________________________

Révfülöpön a kilátó magasságában 2
db TOPP panorámás, összközműves,
zártkerti ingatlan egyben eladó. Az
egyiken tetőteres pincelakás a másik
beépíthető. Ir.ár: 320.000 Euró Érd.: 06-
30/376-6445

Tapolcán, az Ady Endre utcában 3 szo-
bás, 66 m2-es, földszinti lakás eladó.
Érd.: 06-70/416-7625

Tapolcán, a Dobó lakótelepen 58 m2-
es, 2 szobás, erkélyes I. emeleti, össz-
komfortos lakás tulajdonostól, bútoro-
zottan kiadó. Érd.: 06-30/740-7267_____________________________

Bútorozott szoba kiadó egyedülálló nő-
nek Tapolcán. Közös konyha és fürdő-
szoba használattal. Érd.: 06-30/834-
2130

Zalahaláp központjában 39 m2-es, 3 
helyiségből álló üzlethelyiség, önálló
épület eladó. Ár: 5,4 mFt Tel.: 06-
70/376-7820

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban
javítás, kölcsönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

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

Költöztetést vállalok rakodással és
egyéb áruszállítást. Tel.: 06-20/946-
9678_____________________________
Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, ker-
ti faházak, bútorok gyártása, beszere-
lése, asztalosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

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

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

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG

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

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

Káptalantóti piacon a parkolóban álló
dupla reklámtábla (2x8 m2) eladó.
Biztos befektetés. Tel.: 06-20/463-
6032_____________________________
Házi füstölt termékek eladók. Szalon-
nák, kolbász, sonka, szalámi. Tel.: 06-
30/851-1963_____________________________

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

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

Szögmeghajtót keresek fűnyíró trak-
torra, megvételre. Fűnyíró eladó vagy
szögmeghajtóra cserélhető. Tel.: 06-
30/564-3172_____________________________

Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es acél-
vázas, szétszedhető.  Új fém egyes lo-
vasfogat rudazat. Eladók 44,5-es, 40,5-
es márkás újszerű enduró-motocross
csizmák. Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Eladó Fordan biliárd asztal. Érdeklőd-
ni: 30/ 9 361 804_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, kiváló
állapotban. Nyomtáv:140 cm, széles-
ség 115 cm. üzemóra: 1051. Eladó ta-
lajmaró 1,50 m-es, erősített nagybála
marha etető, és egy padka-vibróhenger.
Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Minőségi termőföld, valamint homok
(nem vakolásra való) eladó Tapolcán,
helyszíni felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Automata mosógép ablakos és felül-
töltős, mikró AEG és Siemens porszí-
vó kitűnő állapotban eladók. Tel.: 06-
30/4054-552_____________________________

Luszter és viharlámpák. 150 kg-ig
mérő mázsa, szőlő oltógép, kis és
nagy traktorhoz keréksúly, Zetorhoz új
önindító, baromfi keltetőgép, 30 l-es
traktorhoz hidraulikus fogas, Gabona
fújó, 20 kg gálic eladó. Tel.: 06-20/4549-
145 _____________________________

Jula csónak, Minkota elektromotor, fel-
boríthatatlan Trimarán csónak, sport-
vitorlás hajó, 2-es eke, 300 l Axiál per-
metező, kultivátor eladó. Tel.: 06-
20/973-4593_____________________________

Vadonatúj vibrációs Fitness- fogyasz-
tógép- áron alul eladó. Tel.: 06-87/322-
555 _____________________________

100 éves öntöttvas kályha 5 részes, va-
lamint vízteres kazán szerelékekkel el-
adó. Tel.: 06-30/412-8561_____________________________

Tükörbársony kanapé 60.000 Ft-ért el-
adó Tapolcán. Tel.: 06-87/412-059,
06-30/504-1660_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavágó),tér-
kő porszívó, asztali és állványos fú-
rógépek 220/380V, páraelszívó gép
nedves helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lombszí-
vó 75 cm széles, talajfúró benzinmo-
toros, Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, Wacker benzinmotoros
aszfalt-betonvágó (vizes), dízel hő-
légbefúvó 15-25 KW, kézi parkettázó
fűrész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és téglavágó fűrész,
hordozható ipari ventillátor 220 V, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fűsze-
gély vágók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! 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 öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V újsze-
rű, gyümölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxigén-
hegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac -
Echo háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, lombszívó-fúvó
gépek, benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és meleg-
vizes sterimók, benzinmotoros és
elektromos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és bi-
kázós, Fein-Makita gipszkartoncsa-
varozók, 16 funkciós faipari barkács-
gép, elektromos újszerű láncfűré-
szek, kéthengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma, 5x2
m-es kismerülésű vitorlás hajótest
horgászcsónaknak eladó. Tel.:06-
30/457-7200, 06-87/701-018

SZOBALÁNY MUNKAKÖRBE KERES-
SÜK KOLLÉGÁINKAT EGÉSZ ÉVRE! Ke-
ressük csapatunk megbecsült tagjait,
akik a vendégterek és szobák tisztasá-
gáért felelnek. Amivel kifejezzük meg-
becsülésünket: versenyképes, meg-
egyezés szerinti fizetés,  bejárási tá-
mogatás, 8 órás munkaidő (szükség ese-
tén buszközlekedéshez igazodva), elvi-
selhető munkaterhelés, nyugodt, igényes
munkakörnyezet. Kérjük, bemutatkozá-
sodat küld el az info@matildhotel.hu e-
mail címre vagy keress a 06 30 659
3904-es telefonszámon._____________________________

SZEZON MUNKA DIÁKOKNAK IS SZO-
BALÁNY MUNKAKÖRBEN! Ha Auszt-
riából jössz haza nyárra vagy elmúltál
18 éves és az iskolai nyári szünetben
szeretnél dolgozni, akkor Neked szól
ajánlatunk. Megbeszélés szerinti mun-
kakezdés. Július-augusztusban biztosan
dolgoznod kellene, de egyéb elfoglalt-
ságaid függvényében már májustól és
egészen októberig tudunk - akár csak
hétvégi/ heti pár napos - elfoglaltságot
biztosítani. Amivel kifejezzük megbe-
csülésünket: versenyképes, megegye-
zés szerinti fizetés, bejárási támogatás,
8 órás munkaidő (szükség esetén busz-
közlekedéshez igazodva), elviselhető
munkaterhelés, nyugodt, igényes mun-
kakörnyezet. Kérjük, bemutatkozásodat
küld el az info@matildhotel.hu e-mail
címre vagy keress a 06 30 659 3904-
es telefonszámon._____________________________

Irodai munkára, heti 2-3 alkalommal
pár órára segítőt keresek. Tapolcán és
környékén. Érd.: 06-30/964-3106_____________________________

Révfülöpi vasútállomáson lévő Resti
sörözőbe áprilistól októberig terjedő idő-
szakra pultost keresek. Tel.: 06-70/237-
5252_____________________________
Szigligeti Bakos Vendéglő és Grillkert
keres kreatív szakmájára igényes sza-
kácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegí-
tőt, pultos-felszolgálót- akár részmun-
kaidőben is- gasztronómiát szerető
kezdők beiskolázását elősegítjük. Tel.:
06-30/9945-040

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkőtelenítés,
gázkészülékek cseréje, engedélyeze-
tése, beüzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elemzés, kon-
denzációs technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

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

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók, ga-
rázsok, 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. Bojlerek vízkő-
mentesítése, wc- wc tartály javítás,
csapok-csaptelepek cseréje, gaztűz-
helyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingatla-
nok teljes körű villamos hálózatának ki-
vitelezése, meglévő hálózatok felújítá-
sa. Megbízható, precíz, korrekt mun-
kavégzés, természetesen garanciával.
Bízza ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Villamos biz-
tonsági felülvizsgálatok, Mérőhely ki-
alakítások, EON regisztráció. Elektron Vil-
lanyszerelés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visszavágás,
gallyazás, darabolás. Ágdarálás, sö-
vényvágás, tuják formázása, zöldhul-
ladék elszállítás, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fakivágás
Alpintechnikával, Faápolás, Ágdará-
lás, Tuskómarás, Zöldhulladék elszállí-
tás, Ingyenes Felmérés és Ajánlattétel
E-mail: kardosalpin@gmail.com Tel.:
+36 30 251 6225 KardosAlpin - Kar-
dos Gergő e.v._____________________________

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

Megnyílt! Boszi Masszázskuckó és sza-
una Tapolcán szeretettel várja frissül-
ni vágyó vendégeit. Bejelentkezés: 06-
20/599-2449, vagy Facebook üzenet-
ben._____________________________
Kőműves és burkolómunkákat válla-
lunk! Ui.: cserépkályhák, kandallók
építése, átrakása. Tel.: 06-30/240-
3900_____________________________
Klímaszerelés, telepítés, karbantartás,
tisztítás, villanyszerelés, kedvező áron.
Tel.: +36-20/425-4468_____________________________

Vízszerelés, csatornarendszer javí-
tás, építés. Villanybojler csere, mosó-
gép bekötés, csaptelep csere, szifon
csere, zuhanykabin, fürdőkád, WC,
WC tartály csere, stb. Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Víz-fűtés szerelést vállalok, a kisebb
munkáktól a nagyobbakig, rövid ha-
táridőkkel. Kenyeres Viktor +36-
30/881-1874_____________________________

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

Birkák 1 db anya kos bárányával és 1 
db kos eladó. U.itt 7 csillagkerekes rend-
sodró, 185-ös dobkassza, 1 db 160-as
mulcsozó, valamint kisbálás szalma és
széna eladó. Érd.: 06-30/264-3944

VEGYES oöl

A Káptalantóti piacon nyíló „A még ki-
sebb Pisztrángos” vasárnapokra, hal-
sütő (könnyen betanulható) és pultos
munkatársakat keres! Tel.: +36-
30/3280-841_____________________________

Badacsonyi panzióban takarítónőt ke-
resek főállásban áprilistól december vé-
géig magas fizetéssel. Érd.: 06-20/773-
0807

Spanyol tanítást vállalok! Egyéni fog-
lalkozás, személyre szabott órák, bár-
mely életkorban. Sosincs korán és so-
sem késő elkezdeni. A lényeg, hogy örö-
met okozzon! Tel.: 06-20/779-4876_____________________________

Masszázs tanfolyam indul Tapolcán
március 25-től Svéd frissítőmasz-
százs: 40.000Ft Nyirokmasszázs:
45.000Ft Reflex talpmasszázs:
45.000Ft Érd: 06-70/369-8655 FNYSZ:
B/2020/003676_____________________________

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pedagógiai
asszisztens és Gyógypedagógiai asz-
szisztens tanfolyamok indulnak 2022.
március hónaptól! Esz: 2020/000150
Jelentkezés: 30/6374083, 20/4237877,
46/321-694

OKTATÁS



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./11.  2022. március 19.

, 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:

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

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

Stimmel KFT. általános kereskedelmi
feladatok ellátására badacsonytomaji

üzletébe új kollégát keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal email-ben:

hatvani.matyas@gmail.com

KIADÓ
RAKTÁR!

Nemesgulács,
Bányatelep 20. szám

alatt határozatlan időre
kiadó egy 630 m -es

új építésű raktár.

2

Érdeklődni
a 06-30/620-4925

telefonszámon lehet.

Révfülöpi *** panzió
felvételt hirdet

az alábbi
munkakörökbe:

recepciós,
recepció vezető,

szakács,
szobaasszony,

konyhai kisegítő,
karbantartó.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a

balatonresorts@gmail.com
címen.

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

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

Multifokális és egyfókuszú
szemüveglencsék

30% kedvezménnyel
fényre sötétedő változatban is!

A részletekről érdeklődjön az üzletben!

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló

azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással

•vízálló padlók

•padlószőnyegek

Tapolcán

a Peppino Pizzériába

,

,

és

felveszünk

kiemelt bérezéssel

éves vagy akár

alkalmi munkára is.

szakácsot
konyhai kisegítőt

felszolgálót
pizza szakácsot

Érd.: 06-30/959-2106

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!

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres
új munkatársat:
KERTÉPÍTŐ MÉRNÖK
RECEPCIÓS
TAKARÍTÓ
CUKRÁSZ
ÉPÍTŐIPARI (SZAK)MUNKÁS
Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés
• munkaruha
• versenyképes fizetés
• egész éves, biztos állás

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 6162

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

SZAKÁCS

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-8648, email:

norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervízdíj és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Tenni szeretnél Önmagadért, de nem tudod

pontosan merre indulj?

Önismereti és motivációs találkozóra hívlak festői

környezetben, amennyiben úgy érzed megértél a

változásra és a fejlődésre.

Tóth Kinga

Lifecoach & Theta Healing konzulens
06 20 373 0019

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.

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

229
Ft/db

458 Ft/l

510 Ft/l

255
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

279
Ft/db

339
Ft/db

0,33 l

0,5 l

845 Ft/l

678 Ft/l

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Ugyanitt jó minőségű termőföld eladó.
+36/70 886 68088300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Vállaljuk:
- ömlesztett és

raklapos áruk szállítását
3,5 t-tól 18 t-ig

- gépi földmunkát:
JCB 3CX kombinált,
valamint JCB
forgó-kotró
munkagépekkel

Szépülj, ránctalanodj HIFU és Oxygeneo kezelésekkel!
Amíg van HIFUM, önnek nincs ránca!

Évenként ismételhető és az ára 80.000 Ft/2 alkalom.

EMOTION
RÁDIÓFREKVENCIA

HOZD MAGAD FORMÁBA!!!

KERESSETEK TANÁCSÉRT!!!

MEGÉRKEZETT A GRÁCIÁBA!!!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Kozmetikus Mester, Image Peeling Szakember

+36-30/318-1984
Tapolca, Deák F. u. 9-11.

www.gracia-beauty-center.hu

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).

CSÚCSTECHNOLÓGIA
AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!!!

Az Emotion RF4 multipoláris
rádiófrekvenciás technológia

a legújabb tudományos
fejlődést kínálja a cellulit

kezelésben, a testformálásban,
a zsírbontásban, a bőrfeszesítés-

ben és az öregedés ellen.

ALAKFORMÁLÁS, ZSÍRÉGETÉS, CELLULIT KEZELÉS!!!
MULTIPOLÁRIS NAGY ENERGIÁJÚ RÁDIÓFREKVENCIA.

EMOTION PLUSSZ! CSAK A GRÁCIÁBAN!
1 alkalom 50 perc 8.000 Ft

10 alkalom bérlet 58.000 Ft
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