
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./12.  2022. március 26.

, 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

Révfülöpi *** panzió
felvételt hirdet

az alábbi
munkakörökbe:

recepciós,
recepció vezető,

szakács,
szobaasszony,

konyhai kisegítő,
karbantartó.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a

balatonresorts@gmail.com
címen.

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.

OPERATÍV BESZERZŐ
TÁRGYALÓKÉPES NÉMET

NYELVISMERETTEL
A.M.P.E.R.E.

Cégcsoportunk www.ampere.com piacvezető Európában a galvántechnikai
alapanyagok gyártása és kereskedelme terén. Kelet-európai csapatunk erősítéséhez
keresünk operatív beszerző munkatársat tárgyalóképes szintű német nyelvismerettel:

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:

• kapcsolattartás a beszállítókkal, az anyacéggel és az európai
társvállalatokkal ,
megrendelések elkészítése, nyomonkövetése, beszállítások
koordinálása, kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása
raktárkészlet folyamatos elenőrzése, optimális készletszint
biztosítása az értékesítési igények figyelembe vételével
piackutatás és elemzések készítése
értékesítők aktív támogatása

NÉMET nyelv tárgyalóképes szintű ismerete
beszerzési területen szerzett tapasztalat és SAP ismerete előny
műszaki beállítottság
kiemelkedő kummunikációs- és tárgyalókészség
eredményorientált gondolkodásmód
angol nyelv legalább középfokú ismerete

főállású 8-órás munkaviszony, hosszútávú együttműködés
kiemelt bérezés
fiatalos, rugalmas csapat
szakmai tudásbázis

HU-8300 Tapolca

NÉMET nyelven
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Jelentkezésed fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel és fizetési igény
megjelölésével a következ e-mail címen várjuk:ő akos.horvath@ampere.com

A
100%-ban magyar tulajdonú vállalat. Termékeink
jelentős része külföldi piacokon kerül értékesítésre.
Fő profilunk az acélszerkezetek, hegesztett
gépalkatrészek és egyedi gépek gyártása.

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre

1 fő REVÉTLENÍTŐ gépkezelő
és 1 fő FÚRÓ (lakatos) kollégát keresünk.

• fémipari végzettség szükséges • darukezelői képesítés előny
• munkavégzés hétfőtől péntekig 2 műszakban

• alapbéren felüli teljesítménybér • havi SZÉP kártya juttatás • éves bónusz
• ingyenes Medicover egészségbiztosítási szolgáltatás

További információ és jelentkezés: Meidl Ágnes HR munkatárs
tel.: 06 70 661 8440 (H-P 8-16-ig), e-mail: ameidl@dga.hu

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!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430

ÖSSZESZERELŐ

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó
3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és

300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Ugyanitt csak szombati munkavégzés
Akár másodállásban, vagy iskola mellett is végezhető!

Feltétel: 18. betöltött életév
3 műszak, 8 órás beosztásban. Alapbér 2.198 Ft/óra, Műszakpótlék: délután 15%, éjszaka 50%

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 277.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 234.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 231.000 Ft/hó

MANDILLA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Újonnan nyíló exkluzív boutique hotelünkbe keresünk
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal

rendelkező munkatársainkat

Munkavégzés helye: Köveskál

SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ és SZOBAASSZONY
munkakörökbe, éves állásra.

Fényképes önéletrajzot az info@mandilla.hu e-mail címre várjuk.
Érdeklődni telefonon: 06-70/567-2265

• FRISS PÉKÁRU
• ALAPVETŐ ÉLELMISZEREK
• ÜDÍTŐK, ENERGIAITALOK

• SÖR, BOR, SZESZESITALOK
• ÉDESSÉGEK, CHIPSEK
• TEJTERMÉKEK

• VÁRVÖLGYI, DEVECSERI
FELVÁGOTTAK, KOLBÁSZ

• VEGYIÁRU

MEGNYITOTTUNK!
Tapolca, Kazinczy tér 5. (piros Y)

Kis hely,
nagy választék!

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet munkatárs (csomagoló,

csomagleszedő) munkakörbe.
szigetelőanyag-gyártó

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termékek mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség

szükséges
- 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
06-30/786-8404 vagy 06-30/139-4925

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

SZAKÁCS

RECEPCIÓS

TAKARÍTÓ

CUKRÁSZ

ÉPÍTŐIPARI (SZAK)MUNKÁS

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 03. 24 - 2022. 04. 16.

Üzletünkbe húseladó és eladó-pénztáros
munkatársat felveszünk! Érdeklődni az üzletben,

vagy a 06-20/423-7828 telefonszámon lehet!

Füstölt kötözött lapocka v.f.
Füstölt kötözött comb
Füstölt parasztlapocka
Füstölt parasztsonka
Excelsior parasztsonka v.f.
Füstölt tarja
Füstölt karaj
Füstölt hátsó csülök
(Termékeink a készlet erejéig kaphatók!)

1.750 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.390 Ft/kg
2.750 Ft/kg
2.990 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.790 Ft/kg
1.550 Ft/kg

Köveskáli Káli Art Inn panziónkba
keresünk munkájára igényes, precíz

éves állásra, 8 órás munkarendben.
SZOBAASSZONYT

Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével
a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.

További információ: +36-30/922-8715

Köveskálra a MI A KŐ Étterembe
gyakorlattal rendelkező PULTOST

keresünk egész éves állásra.
Érdeklődni lehet:

Tel.: 06-30/459-5323
E-mail: miako.koveskal@gmail.com
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VESZPRÉMBE KERESÜNK:VESZPRÉMBE KERESÜNK:

Megemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 FtMegemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 Ft

Ingyenes céges járatok több településről!Ingyenes céges járatok több településről!

Hívja ingyenesen: 1417Hívja ingyenesen: 1417

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET

A

az alábbi pozíciókba

munkatársakat keres:

Villa Pátzay
Borhotel

Jelentkezni az alábbi elérhetőségek
egyikén lehet: e-mail:

telefon:
miluczky.csilla@hotelandmore.hu

+36-70/885-9805

•SZOBAASSZONY
•RECEPCIÓS

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

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!

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
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 28-tól április 1-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:

fokhagymás metéltleves, szárazbabfőzelék fasírttal
karfiolleves, milánói spagetti

minestrone leves, csirkepaprikás galuskával
palócleves, aranygaluska

paradicsomleves, rántott borda rizzsel

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

NYÍLT NAP 2022. 04. 01-én pénteken
9-15-ig a Tamási Áron Művelődési

Központban („Fehér Ház”).

Várunk Tapolcán, ha személyesen érdeklődnél a betöltendő
állásokról vagy jelentkeznél.

3 műszakos munkarendben

• LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

GYERE ÉS ISMERD MEG A CÉGÜNKET!



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
.

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

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

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

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

Vasárnap: ZÁRVA

07.00 - 16.00

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

Varrni szerető és tudó munkatársakat keresünk
átalakuló és új tevékenységekkel bővülő
varrodánkba.
Tájékoztató beszélgetés
2022. április 2-án
szombaton délután
három órától a Tapolca,
Ipar u. 1954/6 hrsz. alatti
varrodában.
(Az autószerviz mellet.)

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

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

Bővebb információ:

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 25 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Badacsonyörsön balatoni pano-
rámás, 2432 m2-es erdei kör-
nyezetű kis hétvégi ház felújítás-
ra alkalmas telek boltíves pincé-
vel eladó. Ir.ár: 15 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai kony-
ha, 2 szoba, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, kitűnő állapotú családi
ház 2 garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 47,5 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegy csendes ré-
szén felújított, fürdőszobás hétvégi
ház pincével, 2840 m2 gondozott,
parkosított telekkel eladó. Ir.ár: 35
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegy hegymagasi
részén 31 m2-es lakóterületű für-
dőszobás, jó állapotú balatoni
panorámás hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegyen 3 szobás,
fürdőszobás, kitűnő megközelít-
hetőségű állandó lakásként is
használható hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt  T.: 06-20/915-
6635
Szigligeten kb. 1000 m2-es bel-
területi, beépíthető, balatoni pa-
norámás telek, 4800 m2-es kül-
területi gyeppel eladó. Ir.ár: 45
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (eladót
vagy kiadót), nyaralót, gazda-
sági épületet, raktárt, építési
telket, zártkertet, külterületet,
szántót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg- és
Tapolca környékén, valamint
Balaton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany kö-
zött. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél) Köszönettel, Bódis
Péter_____________________________
Keresek Tapolcán és környékén
családi házat 10 mFt alatt. Kp-ban
fizetek. Tel.: 06-30/3677-113_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel.: +36-70/376-7820  _____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es
életvitelszerűen lakható, bővít-
hető 80 m2-es ház eladó a falu-
hoz közel, nagyon szép kilátással
a tapolcai medencére, aszfaltos
útról megközelíthető 5.350 m2
zártkerti területen szőlővel és
gyümölcsfákkal, villannyal, ásott
kútról ellátott házi vízművel. Ár:
26,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel.:
+36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Monoszló LISZKAY BORKÚRIA,
takarító és konyhai kisegítő
munkatársat keresünk egész
éves foglalkoztatásra teljes
munkaidőben. Tel: 06-70/273-
9641, michael@liszkay.com_____________________________

Tapolcai vendéglátóipari egy-
ségbe szakács illetve telefonos
munkakörbe munkatársakat ke-
resünk. Érd.: 06-70/945-2008_____________________________

Kertészetbe, betanított munká-
ra női munkatársat keresünk. Ke-
rámiaműhelybe betanított mun-
kára férfi és női munkatársat ke-
resünk.. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Porfestő üzemünk fejlesztés mi-
att munkatársat keres hosszú-
távra. Követelmény: jó színlátás.
Érd.: 06-20/519-2141 Tapolca,
Ipar utca 2._____________________________

Munkájára igényes, tapasztalt
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai
kisegítő/takarítónőt, karbantar-
tót felveszünk balatonrendes-pál-
kövei üdülőbe. Mobil: +36-
20/943-0643_____________________________

Révfülöpi vasútállomáson lévő
Resti sörözőbe áprilistól októbe-
rig terjedő időszakra pultost ke-
resek. Tel.: 06-70/237-5252_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmájá-
ra igényes szakácsot, főzőasz-
szonyt, konyhai kisegítőt, pul-
tos-felszolgálót – akár részmun-
kaidőben is – gasztronómiát sze-
rető kezdők beiskolázását előse-
gítjük. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Regge-
liztetés, takarítás, mosás, vasalás.
Éves állásra és idénymunkára is.
Kiváló csapat, tisztességes fize-
tés , gyönyörű környezet. Je-
lentkezni fényképes Önéletrajzzal
recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Piacra, ruházati árusításra ta-
polcai női-vagy férfi eladót felve-
szek. Tel.: 06-20/992-8424_____________________________

Tapolcai MOL benzinkútra éves
állásra munkatársat keresünk.
Tel.: 06-20/591-7825_____________________________

Édesapukám mellé gondozót/
ápolót keresek Tapolcára, hét-
köznap estékre és hétvégére né-
hány órára. Tel.: +36303879738._____________________________

Tapolcai telephelyen működő gyár-
tóüzem  keres megbízható, mun-
kájára igényes kollégát egymű-
szakos munkavégzésre. Előny meg-
lévő targoncavezetői jogosítvány.
Jelentkezés a info@innopan.hu
címen vagy a +36-30/160-0622
telefonszámon._____________________________

Keszthelyi társasház függőhídból
történő külső szigeteléséhez ke-
resünk józan életű, szigetelés-
ben jártas munkavállalókat. Al-
pinszigetelés Kft.: 06-20/510-
8070_____________________________
Építőipari Kft. kőműves, betaní-
tott kőműves illetve segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8 órás
munkarendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Bér meg-
egyezés szerint. Érd.: 0630/455-
9006, 0630/224-2450_____________________________

Badacsonyi MOL töltőállomásra
éves állásra munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-20/591-7825_____________________________

Keresünk Tapolcai telephelyünkre
lakatost, autószerelőt, anyagkia-
dó udvarost. Érdeklődni 06-
30/9477-509 számon lehet._____________________________

Kőműves vagy kőműves isme-
retekkel rendelkező segédmun-
kást keres tapolcai székhelyű
vállalkozás. Elvárások: B kate-
góriás jogosítvány, kistehergép-
jármű vezetésben tapasztalat, jó-
zan életvitel. Éves bejelentett ál-
lás, munkába járás támogatása,
évi kétszeri jutalom, munkaruha,
illetve havi egyszeri anyagi ösz-
tönző támogatás. Érdeklődni bér-
igény megjelölésével a +36-
20/421-5079-es telefonszámon
lehet._____________________________
57 éves tapolcai nő munkát keres.
Tel.: 06-30/7232-043

Káptalantótiban csendes utcá-
ban 100 m2-es, egyedi gázfűté-
ses (+ vegyestüzelésű + kan-
dallós) összkomfortos, jó állapo-
tú családi ház, garázzsal, nyári
konyhával, 80 m2 gazdasági épü-
lettel, 915 m2 rendezett kerttel,
kúttal eladó. Ár: 59,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát, hív-
jon, 24 órán belül felvesszük
Önnel a kapcsolatot. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 8.700 m2,
művelésből kivont zártkerti terü-
let, (nem kell kifüggeszteni!) ro-
mantikus, erdős völgyben, 50
m2-es,térképen is feltüntetett
házzal, gazdasági épülettel, a ház-
tól 15 m-re átfolyó saját patakkal,
közvetlenül a terület mellet húzódó
villany földkábellel (a háztól 25 m)
eladó. Ár: 16,9 mFt. 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 el-
adó. Ár: 29,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Eladó 720 m2 zártkert Diszel ha-
tárában, jól megközelíthető he-
lyen, a Csobánc lábánál. Fele
szőlő, fele gyümölcsös. A terüle-
ten faház és pince van. Tel.: 06-
70/602-3627_____________________________

Révfülöpön a kilátó magassá-
gában 2 db TOPP panorámás,
összközműves, zártkerti ingatlan
egyben eladó. Az egyiken tető-
teres pincelakás a másik beépít-
hető. Ir.ár: 320.000 Euró Érd.:
06-30/376-6445_____________________________

Balatonújlakon, a Balatontól 4
km-re, 1980 m2-es belterületi
telken 260 m2-es, kétgenerációs,
két önálló bejárattal, lakással
rendelkező családi ház gazdasá-
gi épületekkel eladó. A külső va-
kolásra váró ház lakásonként
2x65 m2, melyből mindkét lakás
alsó szintjei befejezettek, lakha-
tóak, a felső szintek szerkezetkész
állapotban vannak, befejezésre
várnak. Ár: 65 mFt Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép he-
lyen 11 hektár, kiváló minőségű,
2002-ben épített, fém támrend-
szeres, nagyon jól termő szőlő-
terület eladó. (7,5 ha szürkebarát,
3,5 ha olaszrizling) Ár: 59,5 mFt
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

83,9 hektár kiváló minőségű, vá-
gásérett, nagy részben csertölgy,
tölgyerdő gazdálkodó birtokos-
ságtól eladó. Azonnal kitermelhető
1.600 m3! Üzemterv alapján a kö-
vetkező években nagyobb há-
nyada kitermelhető, 100% támo-
gatással vissza telepíthető. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Káptalantóti Sabar hegyen 3964
m2-es zártkerti terület 2 %-os be-
építhetőségi lehetőséggel eladó.
Ár: 3,9 mFt Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Tapolcán és környékén lakást
és családi házat keresek sür-
gősen ügyfeleim részére. Tel.:
+36-70/376-7820

Eladó 63 m2-es 2 szobás, er-
kélyes lakás jó állapotban. Egye-
di kp-i fűtés. Tel.: 06-70/331-
2305_____________________________
Tapolcán az Ady Endre utca 14-
es számú földszinti 66 m2-es, 3
szobás lakás eladó. Érd.: 06-
70/416-7625_____________________________

Tapolcán, a Sümegi utcában
3+fél szobás, 66 m2-es föld-
szinti lakás tehermentesen el-
adó. Érd.: 06-30//377-7414

Tapolca központjában 1+2 fél
szobás, felújított állapotú erkélyes
lakás kiadó. Bérleti díj: 90.000
Ft+rezsi Tel.: 06-20/915-6635

LAKÁS

KIADÓ

Kiadó, bútorozott házat keresek
Badacsonyban hosszú távra. Min.
2 külön szoba. Érd.: 06-20/773-
0807_____________________________
Ligetes társasház déli, 1. emele-
ti, 2 szoba, étkezős lakása hosz-
szútávra kiadó Tapolcán. Tel.: 06-
30/359-5207_____________________________

Badacsonytomajon külön bejá-
ratú, teljesen felszerelt garzon,
max. 4 fő részére kiadó. Tel.: 06-
20-492-1051_____________________________

Tapolcán a kertvárosban 3szobás,
konyha+étkezős, vegyestüzelé-
sű családi ház kiadó április ele-
jétől. A házhoz garázs és nyári
konyha is tartozik. 3 havi kaució
szükséges. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Tapolcán felújított 59 m2-es Y-i
lakás hosszútávra kiadó április 1-
től nemdohányzók részére.
100.000 Ft/hó+rezsi 2 havi kau-
ció szükséges. Tel.: 06-20/218-
4059, 06-20/330-5627 17 óra
után_____________________________
Tapolca K-i városrészében 65
m2-es földszinti kertkapcsolatos,
2 szobás igényesen kialakított, bú-
torozott lakás kiadó. Lehetőleg
egyedülálló, vagy házaspár ré-
szére. Garázs is kiadó a Pelion mö-
götti garázssoron. Érd.: 06-
30/7444-553, 06-30/696-7610_____________________________

Kiadó Tapolcán, a Nagyköz ut-
cában (belváros) hosszútávra 2.
emeleti felújított 2 szobás (48m2)
erkélyes, bútorozott összkomfor-
tos lakás, alacsony rezsivel max.
2 fő részére. Bérleti díj 100.000
Ft/hó+rezsi 3 havi kaució szük-
séges Érd.: 06-20/5722-664

Eladó garázst vásárolnék Tapol-
cán. Tel.: 06-30/232-4250_____________________________

Garázs eladó a Pelion mellett. Tel.:
06-70/984-1093

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_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napele-
mes 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, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-
30/6615-093 Szabó Norbert_____________________________

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

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_____________________________

Mosógép, mosogatógép javítás
hétvégén is. Tel.: 06-20/962-0595

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat. Re-
ferenciák megtekinthetők web-
oldalunkon. Gyors, pontos, tiszta
munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

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

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

_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás,
garázstetők, parkettázás, lambé-
riázás, hajópadlózás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás. Kiülők
készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen.
Ingyenes árajánlat. T.: 06-30/975-
8484_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

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

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/ 315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. Szájmaszk kap-
ható! 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-du-
guláselhárítás, javítás-karban-
tartás-új rendszerek kiépítése.
Balogh Zsolt. E-mail:
balogh.zsolt0910@gmail.com,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

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

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

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

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

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

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

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

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

Medvehagyma eladó! Családi
gazdaságból, engedéllyel, szám-
laképesen várjuk kedves meg-
rendelőinket. Szállítás megold-
ható. Köszönjük. Tel.: 06-70/674-
9925_____________________________
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

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, vissza-
vágás, gallyazás, darabolás. Ág-
darálás, sövényvágás, tuják for-
mázása, zöldhulladék elszállítás,
fűkaszálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fakivá-
gás Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Tuskómarás, Zöldhul-
ladék elszállítás, Ingyenes Fel-
mérés és Ajánlattétel E-mail: 
kardosalpin@gmail.com Tel.:
+36 30 251 6225 KardosAlpin -
Kardos Gergő e.v._____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Víz-fűtés szerelést vállalok, a ki-
sebb munkáktól a nagyobbakig,
rövid határidőkkel. Kenyeres Vik-
tor +36-30/881-1874_____________________________

Kőműves munkákat vállalok, ki-
sebb-nagyobb felújításokat vala-
mint hideg-meleg burkolást. Pre-
cíz munkavégzés gyors határ-
idővel. Tel.: 06-70/367-1284_____________________________

Bejárati ajtó beépítés garanciá-
val új és bontott is a legolcsób-
ban. Tel.: 0-20/9620595_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Kertgondozást vállalok fűnyírást,
fűkaszálást, metszést, ágdará-
lást, kerti hulladék eltakarítást.
Hívjon bizalommal. Tel.: 06-
30/905-0868_____________________________

Révfülöp és környékén, kert-te-
rület karbantartás, fűnyírás, zöld-
hulladék kezelés. Tel.: 06-30/214-
6292_____________________________
Kőműves munkákat, falazást
szerkezet készre, belső átalakítást,
illetve térkövezést, járólapozást,
csempézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

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

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

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

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

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

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

VEGYES oöl

Háti motoros permetező és egy
gyári elektromos szőlődaráló jó ál-
lapotban eladó. Érd.: 06-30/859-
3960_____________________________
Vennék szállodai szőnyeg-tisztí-
tót és cipőtisztítót. E-mail: racz-
piroska57@gmail.com_____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porcelá-
nokat, faliórákat, hagyatékból
maradt tárgyakat. T.: 06-30/469-
1461_____________________________
Háztartási PB 11,5 kg gázpalac-
kot vásárolnék. Érd.: 06-20/496-
0565_____________________________
Április közepétől választási ma-
lacok eladók. Tel.: 06-30/851-
1963_____________________________
Házi füstölt termékek eladók.
Szalonnák, kolbász, sonka, sza-
lámi. Tel.: 06-30/851-1963_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmoto-
ros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, Stihl – Husqvarna fűka-
szák, fémvágó szalagfűrészek,
ELU gérvágókörfűrész átfordít-
ható asztallal, légkompresszorok
4 L-től 100 L-ig különböző telje-
sítménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, fúró- vésőka-
lapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fú-
rók, felsőmarók, kis- és nagyf-
lexek, szalag-,rezgő- és ekcenter
csiszolók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevá-
gók, állítható csőmenetvágó,
levegős szerszámok, tányércsi-
szoló 350 mm 380V, festék- és
habarcskeverők, hidraulikus táp-
egység 300 bar/380V, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, oxigénpa-
lackok, eladó. Szerszámgépek,
kerti gépek szervizelése. Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűré-
szek, Elektra Beckum profi CO
hegesztő, Bosch – ELU orrfűré-
szek 220 V, elektromos kapáló-
gépek, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, hóma-
rók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wac-
ker döngölőbéka, kombinált gya-
lugépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-es,
inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kisméretű, új-
szerű kapálógépek, ipari szalámi
szeletelő gép, eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgépét
beszámítom! Tel.: 06-30/457-
7200, 06-87/701-018_____________________________

Burgonya és alma eladó Tapolcán
a Halápi út 25-ben. Tel.: 06-
20/9180-148_____________________________

Bazalt terméskő eladó Hegyma-
gason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa /m3. Elérhetőség
+36-30/903-9084_____________________________

Hétméteres tőkesúlyos vitorlás
hajó felboríthatatlan. 4x1,7 m-es
csónak, duplafalú csónak 2,9x1,9
m-es, 45 m2 bontott terméskő
burkolólap, kettes eke, 300 l-es
axial permetező, kultivátor el-
adó. Tel.: 06-20/973-4593_____________________________

Búza és zab (takarmány), vala-
mint kiváló minőségű lucerna, -
széna és zabszalma eladó! Tel.:
06-30/900-2711_____________________________

Gazdálkodók! Tavaszi vetőmagok
kaphatók és megrendelhetők.
Madárkárra kezeltek, szemes és
silókukorica fajták, lucerna, vö-
röshere, zöldítés, fűkeverékek,
takarmánygabona, búza, tritikálé
stb. Tel.: 06-20/383-5374_____________________________

Komposzttal bekevert, rostált
termőföld eladó Tapolcán! Tel.: 06-
30/93-94-200

_____________________________

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

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

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. Tel.: 06-
20/9469-678_____________________________

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

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ta-
liándörögdre, Szentbékkállára
helyi újságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi 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_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti do-
hányboltba eladó munkatársat
keresünk. Fényképes önélet-
rajzát az alábbi email-címre
küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen
leadhatja az üzletben._____________________________

Badacsonytomajra, a Kert utcai
dohányboltba eladó munkatár-
sat keresünk. Fényképes öné-
letrajzát az alábbi emailcímre
küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen
leadhatja az üzletben._____________________________

Szent György-hegyi étterem ver-
senyképes fizetéssel konyhai ki-
segítőt keres márciusi kezdéssel.
Érdeklődni: +3630-255-1373 _____________________________

Tapolcán a Caramel Caféba és
a Fröccsteraszra pultost, fel-
szolgálót, fagylaltárust éves ál-
lásra felveszünk. Tel.: 06-30/959-
2106_____________________________
Reggeliztető szakácsot (nem
szakképzettet is), reggeliztetőt,
szobalányt keres a vonyarcvas-
hegyi Villa Plattensee panzió áp-
rilis közepi kezdéssel. Tel: 06-
30-960-9489_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát ke-
resünk. Érd: 06-70/428-1800 _____________________________

A Köveskáli Kővirág étterem
keresi új SZAKÁCS munkatársát.
Ha szép, kulturált környezet-
ben, minőségi, kis vendégszámú
vendéglátásban, RÉSZ, vagy FŐ
MUNKAIDŐBEN, remek kollé-
gákkal  dolgozna,  de nyáron is
fontosak a szabadnapok. Szük-
ség esetében személyzeti szál-
lást - ugrálóvárral - biztosítunk.
Várjuk a jelentkezést, érdeklő-
dést: pistimix@googlemail.com,
06-30/892-8801 _____________________________

A Köveskáli KŐVIRÁG keresi
REGGELIZTETŐ/ PULTOS/ ÉT-
TERMI KISEGÍTŐ, teljes/ rész-
munkaidős munkatársát. Ha
szép, kulturált környezetben, jó
csapatban, minőségi, kis ven-
dégszámú vendéglátásban, pi-
acképes fizetésért, dolgozna, de
főszezonban is fontosak a sza-
badnapok; Várjuk a jelentke-
zést, érdeklődést: kovirag@
kovirag.com/ tel: 36305347083

ÁLLÁS -,

TŰZIFA ) A Káptalantóti piacon nyíló  "A
mégkisebb Pisztrángos" vasár-
napokra, halsütő (könnyen beta-
nulható) és pultos munkatársakat
keres! Telefon: +36-30/328-0841_____________________________

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata a strandjaira 1 fő pénz-
táros és 4 fő takarító munkavál-
laló jelentkezését várja határozott
idejű 2022. május 15-től aug.
31-ig tartó foglalkoztatásra. Bő-
vebb tájékoztatás Lőrincz László-
né strandvezetőtől kérhető Tel:
0036-30/844-7346_____________________________

Mezőgazdasági gépkezelőt ke-
resünk nagyvázsonyi telephelyre.
Feltétel: - önálló munkavégzés.
Munkakör: Szántóföldi és telep-
helyi  traktoros munkák végzése,
és  egyéb mezőgazdasággal ösz-
szefüggő munkák. Bérezés,  meg-
egyezés alapján. Bejárásra igény
esetén gépkocsit biztosítunk. Ér-
deklődni: Szigeti Józsefnél  06-
30/5370-340 telefonon  vagy j
ozsef@sanet.hu E-mail címen._____________________________

Keressük ambiciózus, önálló
munkavégzésre képes kollégán-
kat, aki a borásszal és a szőlésszel
együttműködve teljes munka-
időben el tudja látni a pince mun-
kákat, besegít a szőlőben és ak-
tív részt vállal a címkézés és pa-
lackozási folyamatokban. Elvá-
rások: B kategóriás jogosítvány,
megbízható, felelősségteljes, pre-
cíz munkavégzés, gyakorlatias
beállítottság, szőlészeti és borá-
szati tapasztalat előny, de nem fel-
tétel. Amit kínálunk: hosszú távú
munkalehetőség, versenyképes fi-
zetés. Megállapodást követően
azonnali munkakezdés. Jelent-
kezés:0620/249-77-07 
info@gilvesy.hu_____________________________

Betonüzembe gépkezelőt kere-
sünk. Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Balatonrendesen a VITIS Kúria,
egész évben nyitva tartó étterem
pultost, felszolgálót és chef he-
lyettes kollégákat keres. Gyönyö-
rű környezet, kiemelt bérezés,
éves vagy akár szezonális munkára
is. Érd.: 06-30/221-9009 e-mail: 
vitisborvilla7171@gmail.com_____________________________

Révfülöpre, az Evangélikus Köz-
pontba keresünk egész éves ál-
lásra/szezonra takarító, kony-
hai kisegítő munkatársat. Amit
kínálni tudunk: egész éves,
biztos állás, napi meleg étke-
zés, útiköltség térítés, meg-
bízható munkahelyi háttér, kul-
turált munkakörnyezet, csalá-
dias légkör. Jelentkezni le-
het – fényképes önéletrajzzal –
a revfulop@lutheran.hu e-mail
címen.  _____________________________

Portás-Teremőr munkakörre ke-
res a Tapolcai Járásbíróság dol-
gozót. Határozott fellépésű, gya-
korlatias, jó kommunikációs kész-
ségű munkatárs jelentkezését
várjuk, fényképes önéletrajzzal
(birosag_tapolca@birosag.hu)
Érdeklődni H-P-ig 14-15 óra között
a 06-87/412-411 telefonszámon._____________________________

A Káli-medence Idősek Otthona
(8282, Mindszentkálla, Rákóczi
u.16.) szakképzettséggel  (eü.
vagy szociális gondozó és ápoló)
rendelkező munkatársat vár sze-
retettel, nagyszerű csapatába.
Bér Kjt. szerint, szociális ágazati
pótlék, munkahelyi pótlék és mű-
szakpótlék. Személygépkocsi
előny, útiköltséget térítünk. Oltás
hiánya nem probléma. További in-
formáció minden felmerülő kér-
désben: Léberné Kis Tóth Dia
87/478-170, vagy 20/322-5595

Tapolcán, a Peppino Pizzériába
felszolgálót, pultost felveszünk
kiemelt bérezéssel éves vagy
akár alkalmi munkára is. Tel.: 06-
30/959-2106

Kutyaiskola! Tapolca-Agility ku-
tyaiskola-engedelmes képzés,
Agility tréning, egyéni és cso-
portos foglalkozások. Jelentke-
zés folyamatos. Tel.: 06-70/570-
8029

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_____________________________

Logopédus Tapolcán vállalja be-
szédhibás óvodások, általános
iskolások beszédhiba javítását, és
alsó tagozatos tanulók fejleszté-
sét, felzárkóztatását olvasás, írás
és anyanyelv tantárgyakból. Érd.:
06-30/976-4873-as telefonon le-
het. _____________________________
DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pe-
dagógiai asszisztens és Gyógy-
pedagógiai asszisztens tanfolya-
mok indulnak 2022. március hó-
naptól! Esz: 2020/000150 Je-
lentkezés: 06-30/637-4083, 06-
20/423-7877, 06-46/321-694

OKTATÁS

PROGRAM

Közúti elsősegély tanfolyam Kis-
csoportos vizsgafelkészítés in-
dul 2022.  április 16. szombat 8.00
Tapolca, Nyárfa utca 3. Irodaház
földszint. (Fülöpkert kertészet
mellett) Bejárat az irodaház előt-
ti murvás parkoló felől. Előzetes je-
lentkezés szükséges. Tel.: 06-
30/709-1959 e-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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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
.

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

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

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

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

Vasárnap: ZÁRVA

07.00 - 16.00

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

Varrni szerető és tudó munkatársakat keresünk
átalakuló és új tevékenységekkel bővülő
varrodánkba.
Tájékoztató beszélgetés
2022. április 2-án
szombaton délután
három órától a Tapolca,
Ipar u. 1954/6 hrsz. alatti
varrodában.
(Az autószerviz mellet.)

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

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

Bővebb információ:

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 25 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Badacsonyörsön balatoni pano-
rámás, 2432 m2-es erdei kör-
nyezetű kis hétvégi ház felújítás-
ra alkalmas telek boltíves pincé-
vel eladó. Ir.ár: 15 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai kony-
ha, 2 szoba, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, kitűnő állapotú családi
ház 2 garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 47,5 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegy csendes ré-
szén felújított, fürdőszobás hétvégi
ház pincével, 2840 m2 gondozott,
parkosított telekkel eladó. Ir.ár: 35
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegy hegymagasi
részén 31 m2-es lakóterületű für-
dőszobás, jó állapotú balatoni
panorámás hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegyen 3 szobás,
fürdőszobás, kitűnő megközelít-
hetőségű állandó lakásként is
használható hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt  T.: 06-20/915-
6635
Szigligeten kb. 1000 m2-es bel-
területi, beépíthető, balatoni pa-
norámás telek, 4800 m2-es kül-
területi gyeppel eladó. Ir.ár: 45
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (eladót
vagy kiadót), nyaralót, gazda-
sági épületet, raktárt, építési
telket, zártkertet, külterületet,
szántót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg- és
Tapolca környékén, valamint
Balaton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany kö-
zött. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél) Köszönettel, Bódis
Péter_____________________________
Keresek Tapolcán és környékén
családi házat 10 mFt alatt. Kp-ban
fizetek. Tel.: 06-30/3677-113_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel.: +36-70/376-7820  _____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es
életvitelszerűen lakható, bővít-
hető 80 m2-es ház eladó a falu-
hoz közel, nagyon szép kilátással
a tapolcai medencére, aszfaltos
útról megközelíthető 5.350 m2
zártkerti területen szőlővel és
gyümölcsfákkal, villannyal, ásott
kútról ellátott házi vízművel. Ár:
26,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel.:
+36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Monoszló LISZKAY BORKÚRIA,
takarító és konyhai kisegítő
munkatársat keresünk egész
éves foglalkoztatásra teljes
munkaidőben. Tel: 06-70/273-
9641, michael@liszkay.com_____________________________

Tapolcai vendéglátóipari egy-
ségbe szakács illetve telefonos
munkakörbe munkatársakat ke-
resünk. Érd.: 06-70/945-2008_____________________________

Kertészetbe, betanított munká-
ra női munkatársat keresünk. Ke-
rámiaműhelybe betanított mun-
kára férfi és női munkatársat ke-
resünk.. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Porfestő üzemünk fejlesztés mi-
att munkatársat keres hosszú-
távra. Követelmény: jó színlátás.
Érd.: 06-20/519-2141 Tapolca,
Ipar utca 2._____________________________

Munkájára igényes, tapasztalt
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai
kisegítő/takarítónőt, karbantar-
tót felveszünk balatonrendes-pál-
kövei üdülőbe. Mobil: +36-
20/943-0643_____________________________

Révfülöpi vasútállomáson lévő
Resti sörözőbe áprilistól októbe-
rig terjedő időszakra pultost ke-
resek. Tel.: 06-70/237-5252_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmájá-
ra igényes szakácsot, főzőasz-
szonyt, konyhai kisegítőt, pul-
tos-felszolgálót – akár részmun-
kaidőben is – gasztronómiát sze-
rető kezdők beiskolázását előse-
gítjük. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Regge-
liztetés, takarítás, mosás, vasalás.
Éves állásra és idénymunkára is.
Kiváló csapat, tisztességes fize-
tés , gyönyörű környezet. Je-
lentkezni fényképes Önéletrajzzal
recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Piacra, ruházati árusításra ta-
polcai női-vagy férfi eladót felve-
szek. Tel.: 06-20/992-8424_____________________________

Tapolcai MOL benzinkútra éves
állásra munkatársat keresünk.
Tel.: 06-20/591-7825_____________________________

Édesapukám mellé gondozót/
ápolót keresek Tapolcára, hét-
köznap estékre és hétvégére né-
hány órára. Tel.: +36303879738._____________________________

Tapolcai telephelyen működő gyár-
tóüzem  keres megbízható, mun-
kájára igényes kollégát egymű-
szakos munkavégzésre. Előny meg-
lévő targoncavezetői jogosítvány.
Jelentkezés a info@innopan.hu
címen vagy a +36-30/160-0622
telefonszámon._____________________________

Keszthelyi társasház függőhídból
történő külső szigeteléséhez ke-
resünk józan életű, szigetelés-
ben jártas munkavállalókat. Al-
pinszigetelés Kft.: 06-20/510-
8070_____________________________
Építőipari Kft. kőműves, betaní-
tott kőműves illetve segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8 órás
munkarendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Bér meg-
egyezés szerint. Érd.: 0630/455-
9006, 0630/224-2450_____________________________

Badacsonyi MOL töltőállomásra
éves állásra munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-20/591-7825_____________________________

Keresünk Tapolcai telephelyünkre
lakatost, autószerelőt, anyagkia-
dó udvarost. Érdeklődni 06-
30/9477-509 számon lehet._____________________________

Kőműves vagy kőműves isme-
retekkel rendelkező segédmun-
kást keres tapolcai székhelyű
vállalkozás. Elvárások: B kate-
góriás jogosítvány, kistehergép-
jármű vezetésben tapasztalat, jó-
zan életvitel. Éves bejelentett ál-
lás, munkába járás támogatása,
évi kétszeri jutalom, munkaruha,
illetve havi egyszeri anyagi ösz-
tönző támogatás. Érdeklődni bér-
igény megjelölésével a +36-
20/421-5079-es telefonszámon
lehet._____________________________
57 éves tapolcai nő munkát keres.
Tel.: 06-30/7232-043

Káptalantótiban csendes utcá-
ban 100 m2-es, egyedi gázfűté-
ses (+ vegyestüzelésű + kan-
dallós) összkomfortos, jó állapo-
tú családi ház, garázzsal, nyári
konyhával, 80 m2 gazdasági épü-
lettel, 915 m2 rendezett kerttel,
kúttal eladó. Ár: 59,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát, hív-
jon, 24 órán belül felvesszük
Önnel a kapcsolatot. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 8.700 m2,
művelésből kivont zártkerti terü-
let, (nem kell kifüggeszteni!) ro-
mantikus, erdős völgyben, 50
m2-es,térképen is feltüntetett
házzal, gazdasági épülettel, a ház-
tól 15 m-re átfolyó saját patakkal,
közvetlenül a terület mellet húzódó
villany földkábellel (a háztól 25 m)
eladó. Ár: 16,9 mFt. 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 el-
adó. Ár: 29,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Eladó 720 m2 zártkert Diszel ha-
tárában, jól megközelíthető he-
lyen, a Csobánc lábánál. Fele
szőlő, fele gyümölcsös. A terüle-
ten faház és pince van. Tel.: 06-
70/602-3627_____________________________

Révfülöpön a kilátó magassá-
gában 2 db TOPP panorámás,
összközműves, zártkerti ingatlan
egyben eladó. Az egyiken tető-
teres pincelakás a másik beépít-
hető. Ir.ár: 320.000 Euró Érd.:
06-30/376-6445_____________________________

Balatonújlakon, a Balatontól 4
km-re, 1980 m2-es belterületi
telken 260 m2-es, kétgenerációs,
két önálló bejárattal, lakással
rendelkező családi ház gazdasá-
gi épületekkel eladó. A külső va-
kolásra váró ház lakásonként
2x65 m2, melyből mindkét lakás
alsó szintjei befejezettek, lakha-
tóak, a felső szintek szerkezetkész
állapotban vannak, befejezésre
várnak. Ár: 65 mFt Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép he-
lyen 11 hektár, kiváló minőségű,
2002-ben épített, fém támrend-
szeres, nagyon jól termő szőlő-
terület eladó. (7,5 ha szürkebarát,
3,5 ha olaszrizling) Ár: 59,5 mFt
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

83,9 hektár kiváló minőségű, vá-
gásérett, nagy részben csertölgy,
tölgyerdő gazdálkodó birtokos-
ságtól eladó. Azonnal kitermelhető
1.600 m3! Üzemterv alapján a kö-
vetkező években nagyobb há-
nyada kitermelhető, 100% támo-
gatással vissza telepíthető. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Káptalantóti Sabar hegyen 3964
m2-es zártkerti terület 2 %-os be-
építhetőségi lehetőséggel eladó.
Ár: 3,9 mFt Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Tapolcán és környékén lakást
és családi házat keresek sür-
gősen ügyfeleim részére. Tel.:
+36-70/376-7820

Eladó 63 m2-es 2 szobás, er-
kélyes lakás jó állapotban. Egye-
di kp-i fűtés. Tel.: 06-70/331-
2305_____________________________
Tapolcán az Ady Endre utca 14-
es számú földszinti 66 m2-es, 3
szobás lakás eladó. Érd.: 06-
70/416-7625_____________________________

Tapolcán, a Sümegi utcában
3+fél szobás, 66 m2-es föld-
szinti lakás tehermentesen el-
adó. Érd.: 06-30//377-7414

Tapolca központjában 1+2 fél
szobás, felújított állapotú erkélyes
lakás kiadó. Bérleti díj: 90.000
Ft+rezsi Tel.: 06-20/915-6635

LAKÁS

KIADÓ

Kiadó, bútorozott házat keresek
Badacsonyban hosszú távra. Min.
2 külön szoba. Érd.: 06-20/773-
0807_____________________________
Ligetes társasház déli, 1. emele-
ti, 2 szoba, étkezős lakása hosz-
szútávra kiadó Tapolcán. Tel.: 06-
30/359-5207_____________________________

Badacsonytomajon külön bejá-
ratú, teljesen felszerelt garzon,
max. 4 fő részére kiadó. Tel.: 06-
20-492-1051_____________________________

Tapolcán a kertvárosban 3szobás,
konyha+étkezős, vegyestüzelé-
sű családi ház kiadó április ele-
jétől. A házhoz garázs és nyári
konyha is tartozik. 3 havi kaució
szükséges. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Tapolcán felújított 59 m2-es Y-i
lakás hosszútávra kiadó április 1-
től nemdohányzók részére.
100.000 Ft/hó+rezsi 2 havi kau-
ció szükséges. Tel.: 06-20/218-
4059, 06-20/330-5627 17 óra
után_____________________________
Tapolca K-i városrészében 65
m2-es földszinti kertkapcsolatos,
2 szobás igényesen kialakított, bú-
torozott lakás kiadó. Lehetőleg
egyedülálló, vagy házaspár ré-
szére. Garázs is kiadó a Pelion mö-
götti garázssoron. Érd.: 06-
30/7444-553, 06-30/696-7610_____________________________

Kiadó Tapolcán, a Nagyköz ut-
cában (belváros) hosszútávra 2.
emeleti felújított 2 szobás (48m2)
erkélyes, bútorozott összkomfor-
tos lakás, alacsony rezsivel max.
2 fő részére. Bérleti díj 100.000
Ft/hó+rezsi 3 havi kaució szük-
séges Érd.: 06-20/5722-664

Eladó garázst vásárolnék Tapol-
cán. Tel.: 06-30/232-4250_____________________________

Garázs eladó a Pelion mellett. Tel.:
06-70/984-1093

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_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napele-
mes 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, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-
30/6615-093 Szabó Norbert_____________________________

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

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_____________________________

Mosógép, mosogatógép javítás
hétvégén is. Tel.: 06-20/962-0595

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat. Re-
ferenciák megtekinthetők web-
oldalunkon. Gyors, pontos, tiszta
munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

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

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

_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás,
garázstetők, parkettázás, lambé-
riázás, hajópadlózás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás. Kiülők
készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen.
Ingyenes árajánlat. T.: 06-30/975-
8484_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

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

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/ 315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. Szájmaszk kap-
ható! 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-du-
guláselhárítás, javítás-karban-
tartás-új rendszerek kiépítése.
Balogh Zsolt. E-mail:
balogh.zsolt0910@gmail.com,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

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

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

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

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

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

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

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

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

Medvehagyma eladó! Családi
gazdaságból, engedéllyel, szám-
laképesen várjuk kedves meg-
rendelőinket. Szállítás megold-
ható. Köszönjük. Tel.: 06-70/674-
9925_____________________________
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

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, vissza-
vágás, gallyazás, darabolás. Ág-
darálás, sövényvágás, tuják for-
mázása, zöldhulladék elszállítás,
fűkaszálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fakivá-
gás Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Tuskómarás, Zöldhul-
ladék elszállítás, Ingyenes Fel-
mérés és Ajánlattétel E-mail: 
kardosalpin@gmail.com Tel.:
+36 30 251 6225 KardosAlpin -
Kardos Gergő e.v._____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Víz-fűtés szerelést vállalok, a ki-
sebb munkáktól a nagyobbakig,
rövid határidőkkel. Kenyeres Vik-
tor +36-30/881-1874_____________________________

Kőműves munkákat vállalok, ki-
sebb-nagyobb felújításokat vala-
mint hideg-meleg burkolást. Pre-
cíz munkavégzés gyors határ-
idővel. Tel.: 06-70/367-1284_____________________________

Bejárati ajtó beépítés garanciá-
val új és bontott is a legolcsób-
ban. Tel.: 0-20/9620595_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Kertgondozást vállalok fűnyírást,
fűkaszálást, metszést, ágdará-
lást, kerti hulladék eltakarítást.
Hívjon bizalommal. Tel.: 06-
30/905-0868_____________________________

Révfülöp és környékén, kert-te-
rület karbantartás, fűnyírás, zöld-
hulladék kezelés. Tel.: 06-30/214-
6292_____________________________
Kőműves munkákat, falazást
szerkezet készre, belső átalakítást,
illetve térkövezést, járólapozást,
csempézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

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

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

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

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

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

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

VEGYES oöl

Háti motoros permetező és egy
gyári elektromos szőlődaráló jó ál-
lapotban eladó. Érd.: 06-30/859-
3960_____________________________
Vennék szállodai szőnyeg-tisztí-
tót és cipőtisztítót. E-mail: racz-
piroska57@gmail.com_____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porcelá-
nokat, faliórákat, hagyatékból
maradt tárgyakat. T.: 06-30/469-
1461_____________________________
Háztartási PB 11,5 kg gázpalac-
kot vásárolnék. Érd.: 06-20/496-
0565_____________________________
Április közepétől választási ma-
lacok eladók. Tel.: 06-30/851-
1963_____________________________
Házi füstölt termékek eladók.
Szalonnák, kolbász, sonka, sza-
lámi. Tel.: 06-30/851-1963_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmoto-
ros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, Stihl – Husqvarna fűka-
szák, fémvágó szalagfűrészek,
ELU gérvágókörfűrész átfordít-
ható asztallal, légkompresszorok
4 L-től 100 L-ig különböző telje-
sítménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, fúró- vésőka-
lapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fú-
rók, felsőmarók, kis- és nagyf-
lexek, szalag-,rezgő- és ekcenter
csiszolók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevá-
gók, állítható csőmenetvágó,
levegős szerszámok, tányércsi-
szoló 350 mm 380V, festék- és
habarcskeverők, hidraulikus táp-
egység 300 bar/380V, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, oxigénpa-
lackok, eladó. Szerszámgépek,
kerti gépek szervizelése. Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűré-
szek, Elektra Beckum profi CO
hegesztő, Bosch – ELU orrfűré-
szek 220 V, elektromos kapáló-
gépek, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, hóma-
rók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wac-
ker döngölőbéka, kombinált gya-
lugépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-es,
inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kisméretű, új-
szerű kapálógépek, ipari szalámi
szeletelő gép, eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgépét
beszámítom! Tel.: 06-30/457-
7200, 06-87/701-018_____________________________

Burgonya és alma eladó Tapolcán
a Halápi út 25-ben. Tel.: 06-
20/9180-148_____________________________

Bazalt terméskő eladó Hegyma-
gason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa /m3. Elérhetőség
+36-30/903-9084_____________________________

Hétméteres tőkesúlyos vitorlás
hajó felboríthatatlan. 4x1,7 m-es
csónak, duplafalú csónak 2,9x1,9
m-es, 45 m2 bontott terméskő
burkolólap, kettes eke, 300 l-es
axial permetező, kultivátor el-
adó. Tel.: 06-20/973-4593_____________________________

Búza és zab (takarmány), vala-
mint kiváló minőségű lucerna, -
széna és zabszalma eladó! Tel.:
06-30/900-2711_____________________________

Gazdálkodók! Tavaszi vetőmagok
kaphatók és megrendelhetők.
Madárkárra kezeltek, szemes és
silókukorica fajták, lucerna, vö-
röshere, zöldítés, fűkeverékek,
takarmánygabona, búza, tritikálé
stb. Tel.: 06-20/383-5374_____________________________

Komposzttal bekevert, rostált
termőföld eladó Tapolcán! Tel.: 06-
30/93-94-200

_____________________________

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

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

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. Tel.: 06-
20/9469-678_____________________________

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

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ta-
liándörögdre, Szentbékkállára
helyi újságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi 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_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti do-
hányboltba eladó munkatársat
keresünk. Fényképes önélet-
rajzát az alábbi email-címre
küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen
leadhatja az üzletben._____________________________

Badacsonytomajra, a Kert utcai
dohányboltba eladó munkatár-
sat keresünk. Fényképes öné-
letrajzát az alábbi emailcímre
küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen
leadhatja az üzletben._____________________________

Szent György-hegyi étterem ver-
senyképes fizetéssel konyhai ki-
segítőt keres márciusi kezdéssel.
Érdeklődni: +3630-255-1373 _____________________________

Tapolcán a Caramel Caféba és
a Fröccsteraszra pultost, fel-
szolgálót, fagylaltárust éves ál-
lásra felveszünk. Tel.: 06-30/959-
2106_____________________________
Reggeliztető szakácsot (nem
szakképzettet is), reggeliztetőt,
szobalányt keres a vonyarcvas-
hegyi Villa Plattensee panzió áp-
rilis közepi kezdéssel. Tel: 06-
30-960-9489_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát ke-
resünk. Érd: 06-70/428-1800 _____________________________

A Köveskáli Kővirág étterem
keresi új SZAKÁCS munkatársát.
Ha szép, kulturált környezet-
ben, minőségi, kis vendégszámú
vendéglátásban, RÉSZ, vagy FŐ
MUNKAIDŐBEN, remek kollé-
gákkal  dolgozna,  de nyáron is
fontosak a szabadnapok. Szük-
ség esetében személyzeti szál-
lást - ugrálóvárral - biztosítunk.
Várjuk a jelentkezést, érdeklő-
dést: pistimix@googlemail.com,
06-30/892-8801 _____________________________

A Köveskáli KŐVIRÁG keresi
REGGELIZTETŐ/ PULTOS/ ÉT-
TERMI KISEGÍTŐ, teljes/ rész-
munkaidős munkatársát. Ha
szép, kulturált környezetben, jó
csapatban, minőségi, kis ven-
dégszámú vendéglátásban, pi-
acképes fizetésért, dolgozna, de
főszezonban is fontosak a sza-
badnapok; Várjuk a jelentke-
zést, érdeklődést: kovirag@
kovirag.com/ tel: 36305347083

ÁLLÁS -,

TŰZIFA ) A Káptalantóti piacon nyíló  "A
mégkisebb Pisztrángos" vasár-
napokra, halsütő (könnyen beta-
nulható) és pultos munkatársakat
keres! Telefon: +36-30/328-0841_____________________________

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata a strandjaira 1 fő pénz-
táros és 4 fő takarító munkavál-
laló jelentkezését várja határozott
idejű 2022. május 15-től aug.
31-ig tartó foglalkoztatásra. Bő-
vebb tájékoztatás Lőrincz László-
né strandvezetőtől kérhető Tel:
0036-30/844-7346_____________________________

Mezőgazdasági gépkezelőt ke-
resünk nagyvázsonyi telephelyre.
Feltétel: - önálló munkavégzés.
Munkakör: Szántóföldi és telep-
helyi  traktoros munkák végzése,
és  egyéb mezőgazdasággal ösz-
szefüggő munkák. Bérezés,  meg-
egyezés alapján. Bejárásra igény
esetén gépkocsit biztosítunk. Ér-
deklődni: Szigeti Józsefnél  06-
30/5370-340 telefonon  vagy j
ozsef@sanet.hu E-mail címen._____________________________

Keressük ambiciózus, önálló
munkavégzésre képes kollégán-
kat, aki a borásszal és a szőlésszel
együttműködve teljes munka-
időben el tudja látni a pince mun-
kákat, besegít a szőlőben és ak-
tív részt vállal a címkézés és pa-
lackozási folyamatokban. Elvá-
rások: B kategóriás jogosítvány,
megbízható, felelősségteljes, pre-
cíz munkavégzés, gyakorlatias
beállítottság, szőlészeti és borá-
szati tapasztalat előny, de nem fel-
tétel. Amit kínálunk: hosszú távú
munkalehetőség, versenyképes fi-
zetés. Megállapodást követően
azonnali munkakezdés. Jelent-
kezés:0620/249-77-07 
info@gilvesy.hu_____________________________

Betonüzembe gépkezelőt kere-
sünk. Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Balatonrendesen a VITIS Kúria,
egész évben nyitva tartó étterem
pultost, felszolgálót és chef he-
lyettes kollégákat keres. Gyönyö-
rű környezet, kiemelt bérezés,
éves vagy akár szezonális munkára
is. Érd.: 06-30/221-9009 e-mail: 
vitisborvilla7171@gmail.com_____________________________

Révfülöpre, az Evangélikus Köz-
pontba keresünk egész éves ál-
lásra/szezonra takarító, kony-
hai kisegítő munkatársat. Amit
kínálni tudunk: egész éves,
biztos állás, napi meleg étke-
zés, útiköltség térítés, meg-
bízható munkahelyi háttér, kul-
turált munkakörnyezet, csalá-
dias légkör. Jelentkezni le-
het – fényképes önéletrajzzal –
a revfulop@lutheran.hu e-mail
címen.  _____________________________

Portás-Teremőr munkakörre ke-
res a Tapolcai Járásbíróság dol-
gozót. Határozott fellépésű, gya-
korlatias, jó kommunikációs kész-
ségű munkatárs jelentkezését
várjuk, fényképes önéletrajzzal
(birosag_tapolca@birosag.hu)
Érdeklődni H-P-ig 14-15 óra között
a 06-87/412-411 telefonszámon._____________________________

A Káli-medence Idősek Otthona
(8282, Mindszentkálla, Rákóczi
u.16.) szakképzettséggel  (eü.
vagy szociális gondozó és ápoló)
rendelkező munkatársat vár sze-
retettel, nagyszerű csapatába.
Bér Kjt. szerint, szociális ágazati
pótlék, munkahelyi pótlék és mű-
szakpótlék. Személygépkocsi
előny, útiköltséget térítünk. Oltás
hiánya nem probléma. További in-
formáció minden felmerülő kér-
désben: Léberné Kis Tóth Dia
87/478-170, vagy 20/322-5595

Tapolcán, a Peppino Pizzériába
felszolgálót, pultost felveszünk
kiemelt bérezéssel éves vagy
akár alkalmi munkára is. Tel.: 06-
30/959-2106

Kutyaiskola! Tapolca-Agility ku-
tyaiskola-engedelmes képzés,
Agility tréning, egyéni és cso-
portos foglalkozások. Jelentke-
zés folyamatos. Tel.: 06-70/570-
8029

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_____________________________

Logopédus Tapolcán vállalja be-
szédhibás óvodások, általános
iskolások beszédhiba javítását, és
alsó tagozatos tanulók fejleszté-
sét, felzárkóztatását olvasás, írás
és anyanyelv tantárgyakból. Érd.:
06-30/976-4873-as telefonon le-
het. _____________________________
DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pe-
dagógiai asszisztens és Gyógy-
pedagógiai asszisztens tanfolya-
mok indulnak 2022. március hó-
naptól! Esz: 2020/000150 Je-
lentkezés: 06-30/637-4083, 06-
20/423-7877, 06-46/321-694

OKTATÁS

PROGRAM

Közúti elsősegély tanfolyam Kis-
csoportos vizsgafelkészítés in-
dul 2022.  április 16. szombat 8.00
Tapolca, Nyárfa utca 3. Irodaház
földszint. (Fülöpkert kertészet
mellett) Bejárat az irodaház előt-
ti murvás parkoló felől. Előzetes je-
lentkezés szükséges. Tel.: 06-
30/709-1959 e-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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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./12.  2022. március 26.

, 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

Révfülöpi *** panzió
felvételt hirdet

az alábbi
munkakörökbe:

recepciós,
recepció vezető,

szakács,
szobaasszony,

konyhai kisegítő,
karbantartó.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a

balatonresorts@gmail.com
címen.

KIADÓ
RAKTÁR!

Nemesgulács,
Bányatelep 20. szám

alatt határozatlan időre
kiadó egy 630 m -es

új építésű raktár.
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Érdeklődni
a 06-30/620-4925

telefonszámon lehet.

OPERATÍV BESZERZŐ
TÁRGYALÓKÉPES NÉMET

NYELVISMERETTEL
A.M.P.E.R.E.

Cégcsoportunk www.ampere.com piacvezető Európában a galvántechnikai
alapanyagok gyártása és kereskedelme terén. Kelet-európai csapatunk erősítéséhez
keresünk operatív beszerző munkatársat tárgyalóképes szintű német nyelvismerettel:

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:

• kapcsolattartás a beszállítókkal, az anyacéggel és az európai
társvállalatokkal ,
megrendelések elkészítése, nyomonkövetése, beszállítások
koordinálása, kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása
raktárkészlet folyamatos elenőrzése, optimális készletszint
biztosítása az értékesítési igények figyelembe vételével
piackutatás és elemzések készítése
értékesítők aktív támogatása

NÉMET nyelv tárgyalóképes szintű ismerete
beszerzési területen szerzett tapasztalat és SAP ismerete előny
műszaki beállítottság
kiemelkedő kummunikációs- és tárgyalókészség
eredményorientált gondolkodásmód
angol nyelv legalább középfokú ismerete

főállású 8-órás munkaviszony, hosszútávú együttműködés
kiemelt bérezés
fiatalos, rugalmas csapat
szakmai tudásbázis

HU-8300 Tapolca

NÉMET nyelven
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Jelentkezésed fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel és fizetési igény
megjelölésével a következ e-mail címen várjuk:ő akos.horvath@ampere.com

A
100%-ban magyar tulajdonú vállalat. Termékeink
jelentős része külföldi piacokon kerül értékesítésre.
Fő profilunk az acélszerkezetek, hegesztett
gépalkatrészek és egyedi gépek gyártása.

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre

1 fő REVÉTLENÍTŐ gépkezelő
és 1 fő FÚRÓ (lakatos) kollégát keresünk.

• fémipari végzettség szükséges • darukezelői képesítés előny
• munkavégzés hétfőtől péntekig 2 műszakban

• alapbéren felüli teljesítménybér • havi SZÉP kártya juttatás • éves bónusz
• ingyenes Medicover egészségbiztosítási szolgáltatás

További információ és jelentkezés: Meidl Ágnes HR munkatárs
tel.: 06 70 661 8440 (H-P 8-16-ig), e-mail: ameidl@dga.hu

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!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430

ÖSSZESZERELŐ

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó
3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és

300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Ugyanitt csak szombati munkavégzés
Akár másodállásban, vagy iskola mellett is végezhető!

Feltétel: 18. betöltött életév
3 műszak, 8 órás beosztásban. Alapbér 2.198 Ft/óra, Műszakpótlék: délután 15%, éjszaka 50%

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 277.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 234.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 231.000 Ft/hó

MANDILLA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Újonnan nyíló exkluzív boutique hotelünkbe keresünk
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal

rendelkező munkatársainkat

Munkavégzés helye: Köveskál

SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ és SZOBAASSZONY
munkakörökbe, éves állásra.

Fényképes önéletrajzot az info@mandilla.hu e-mail címre várjuk.
Érdeklődni telefonon: 06-70/567-2265

• FRISS PÉKÁRU
• ALAPVETŐ ÉLELMISZEREK
• ÜDÍTŐK, ENERGIAITALOK

• SÖR, BOR, SZESZESITALOK
• ÉDESSÉGEK, CHIPSEK
• TEJTERMÉKEK

• VÁRVÖLGYI, DEVECSERI
FELVÁGOTTAK, KOLBÁSZ

• VEGYIÁRU

MEGNYITOTTUNK!
Tapolca, Kazinczy tér 5. (piros Y)

Kis hely,
nagy választék!

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet munkatárs (csomagoló,

csomagleszedő) munkakörbe.
szigetelőanyag-gyártó

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termékek mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség

szükséges
- 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
06-30/786-8404 vagy 06-30/139-4925

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

SZAKÁCS

RECEPCIÓS

TAKARÍTÓ

CUKRÁSZ

ÉPÍTŐIPARI (SZAK)MUNKÁS

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 03. 24 - 2022. 04. 16.

Üzletünkbe húseladó és eladó-pénztáros
munkatársat felveszünk! Érdeklődni az üzletben,

vagy a 06-20/423-7828 telefonszámon lehet!

Füstölt kötözött lapocka v.f.
Füstölt kötözött comb
Füstölt parasztlapocka
Füstölt parasztsonka
Excelsior parasztsonka v.f.
Füstölt tarja
Füstölt karaj
Füstölt hátsó csülök
(Termékeink a készlet erejéig kaphatók!)

1.750 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.390 Ft/kg
2.750 Ft/kg
2.990 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.790 Ft/kg
1.550 Ft/kg

Köveskáli Káli Art Inn panziónkba
keresünk munkájára igényes, precíz

éves állásra, 8 órás munkarendben.
SZOBAASSZONYT

Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével
a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.

További információ: +36-30/922-8715

Köveskálra a MI A KŐ Étterembe
gyakorlattal rendelkező PULTOST

keresünk egész éves állásra.
Érdeklődni lehet:

Tel.: 06-30/459-5323
E-mail: miako.koveskal@gmail.com
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VESZPRÉMBE KERESÜNK:VESZPRÉMBE KERESÜNK:

Megemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 FtMegemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 Ft

Ingyenes céges járatok több településről!Ingyenes céges járatok több településről!

Hívja ingyenesen: 1417Hívja ingyenesen: 1417

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET

A

az alábbi pozíciókba

munkatársakat keres:

Villa Pátzay
Borhotel

Jelentkezni az alábbi elérhetőségek
egyikén lehet: e-mail:

telefon:
miluczky.csilla@hotelandmore.hu

+36-70/885-9805

•SZOBAASSZONY
•RECEPCIÓS

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

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!

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
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 28-tól április 1-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:

fokhagymás metéltleves, szárazbabfőzelék fasírttal
karfiolleves, milánói spagetti

minestrone leves, csirkepaprikás galuskával
palócleves, aranygaluska

paradicsomleves, rántott borda rizzsel

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

NYÍLT NAP 2022. 04. 01-én pénteken
9-15-ig a Tamási Áron Művelődési

Központban („Fehér Ház”).

Várunk Tapolcán, ha személyesen érdeklődnél a betöltendő
állásokról vagy jelentkeznél.

3 műszakos munkarendben

• LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

GYERE ÉS ISMERD MEG A CÉGÜNKET!
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