
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./13.  2022. április 2.

, 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

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

A révfülöpi Villa
Philip Noir panzió
felvételt hirdet az

alábbi munkakörökbe:
részmunkaidős

reggeliztető szakács,
teljes munkaidős

szakács,
konyhai kisegítő,

szobaasszony,
karbantartó.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a

balatonresorts@gmail.com
címen.

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

GLAMOUR NAPOK
2022. április 7-10-ig
Tapolcán a Diegoban!
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20% KEDVEZMÉNY
Darabszőnyeg • Tapéta

Függöny • Karnis

Önéletrajzát az alábbi címre várjuk:

E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu. További információ: Treutz Erika
Tel.: 06-87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-14.30 óráig)

www.hepahungary.hu

HE-PA Hungary Plast Kft.,
8284 Nemesgulács, József Attila út 80.

I. Munkatársakat keresünk:
1. Tamponnyomó részlegünkbe betanított munkára,

2 műszakos munkarendbe

2. Szerelő részlegünkbe betanított munkára,

1, 2 és 3 műszakos munkarendbe

Elvárások:

alkalmazotti jogviszonyban

1:87 arányú modellek otthoni összeszerelési munkáihoz.

bruttó bér: nettó:

A munkavégzés feltételei:

Elvárások:

Feladatok: műanyag termékek nyomdázása (tamponnyomás)

Feladatok: műanyag termékek összeszerelése
kézügyesség, precizitás és kitűnő látás

• versenyképes bérek
• emelt műszakpótlék: délutános: 20%, éjszakai: 50%
• 13. havi fizetés
• havonta minőségprémium és béren kívüli juttatás
• iskolakezdési támogatás
• ingyenes céges buszjárat Tapolcáról és környékéről
• saját autóval történő munkába járás támogatása (15 Ft/km)

Elérhető 217.000 Ft/hó + ezen felül 38.000 Ft
költségtérítés havonta.

Telephelyünkön történő fizetett betanulási idő
(kb. 1 hónap), saját gépkocsi.

kézügyesség, precizitás és kitűnő látás.

Juttatások:

II. Bedolgozókat keresünk

HE-PA Hungary Plast Kft.

KÉKKÚTON JÓ ÚTON!

A hazánk egyik meghatározó, családi kézben lévő élelmiszeripari
vállalata. Hagyományos ásványvízmárkáink – a Szentkirályi, az Emese, a és a

– gyártása mellett olyan világhírű termékeket is forgalmazunk, mint a Pepsi,
Magnesia ásványvíz és ízesített víz, a Mirinda, a 7UP, a Lipton, a Schweppes, a S.Pellegrino, az Acqua
Panna, a Perrier, a Lays, a Cheetos, valamint a Magyarországon palackozott Nestlé Aquarel.

A
Toborzó napon munkatársaink bemutatják a nyitott pozíciókhoz tartozó feladatokat, elvárásokat és a
kérdésekre is választ adnak. A helyszínen ajánlatot és akár aláírt szerződést is tudunk adni! Az alábbi
munkakörökbe keresünk munkavállalókat:

A munkakörökben 2, ill. 3 műszakos munkarendet szükséges vállalni.

- szakképzettség és szakmai tapasztalat alapján meghatározott alapbér, (részletes nettó bér
meghatározása a pozíció alapján a helyszínen történik)

- 10% havi teljesítmény bónusz (teljesíthető!) és 5% éves bónusz
- cafeteria juttatás – bruttó 22.000 forint / hónap
- kedvezményes dolgozói termékvásár
- csoportos élet-, betegség- és balesetbiztosítás
- ingyenes céges buszjárat Tapolca – Kékkút útvonalról

Szentkirályi Magyarország Kft.
Theodora Kékkúti

Theodora Kereki

Ismerje meg a Kékkúti üzemünket, találkozzon és beszélgessen a kollégáinkkal és a vezetőinkkel.

A Kékkúti ásványvíz palackozó üzemünkben létszámbővítés céljából

2022. április 7-én munkaerő-toborzó nyílt napot tartunk,

amelyre 10:00 és 16:00 óra között várjuk Önt is!

- Targoncavezető
- Karbantartó
- Gépkezelő
- Vízkezelő technikus

A munkavállalókat megillető juttatások:

Az alábbi telefonszámon, sms-ben, vagy e-mailen várjuk a jelentkezését a Toborzó napra:
email: job@szentkiralyi.hu
telefon: +36 70 3333 125

Reméljük, ellátogat hozzánk és hamarosan Önt is munkatársaink között üdvözölhetjük!

Igény esetén Tapolca Autóbusz állomásról 13 órakor buszjáratot biztosítunk az érdeklődőknek.

Szentkirályi Magyarország Kft 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.  +36 1 450 36 00

Szentkirályi Magyarország Kft.
Theodora Kékkúti

Theodora Kereki

Ismerje meg a Kékkúti üzemünket, találkozzon és beszélgessen a kollégáinkkal és a vezetőinkkel.

2022. április 7-én munkaerő-toborzó nyílt napot tartunk,

amelyre 10:00 és 16:00 óra között várjuk Önt is!

- Targoncavezető
- Karbantartó
- Gépkezelő
- Vízkezelő technikus

A munkavállalókat megillető juttatások:

Monoszló LISZKAY BORKÚRIA,
irodavezető kollégát keresünk!

Egész éves foglalkoztatás teljes munkaidőben.
Átlagot meghaladó bérezés!

Azonnali kezdéssel!
Jelentkezés: Fényképes önéletrajz.

Tel.: 06-70/273-9641, michael@liszkay.com

Gyermekagykontroll
Tapolcán

04.30-05.01-én.
Érd.: tihanyi.r@gmail.com

+36-30/620-7373

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat

keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

épületeinek alumínium nyílászáróit,
illetve fémszerkezeteit gyártjuk:

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

1 vagy 2 műszakos munkarendben

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

• RAKTÁROS

3 műszakos munkarendben

• LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

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.

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

Vállaljuk:
- ömlesztett és

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

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

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!

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:
PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:
RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI 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

Álláshirdetés

Gépbeállító

Operátor

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozíciókban.

• Munkavégzés hétfőtől péntekig 2 műszakban
• Folyamatos biztos munkalehetőség
• Fejlődési lehetőség

- PLC vezérlésű gyártógép beállítása és felügyelete gyártás közben
- átállások elvégzése
- karbantartási feladatok elvégzése

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
Telefon:

info@innopan.hu
+36-30/1600-622

- betanított munka

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

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY

ÚSZÓMESTER

Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter
HK vezető

Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és Gyógyászati vezető

Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@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 mozgóbér és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

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

Badacsonytomaj Strandbüfébe
felveszünk LÁNGOSOST, PULTOST
és DIÁKOKAT szezonális munkára.

Tel.: 06-20/9643-497

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 4-től április 8-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:

tojásleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
karalábéleves, rakott penne

reszelt leves, sertés stroganoff sajtos-petrezselymes galuskával
tárkonyos sertésraguleves, krumplis kocka csemege uborkával

karfiolkrémleves, rántott sertésborda kukoricás rizzsel

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Betonüzembe
keverős munkatársat

keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

Gyakorlat nem szükséges.
Mixerre teherautó sofőrt felveszünk.

Betonüzembe
keverős munkatársat

keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

Gyakorlat nem szükséges.
Mixerre teherautó sofőrt felveszünk.

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

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

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunkba keresünk

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

a jelentkezéshez!

Családias munkahelyi légkör, korszerű munkakörnyezet, vállalati buszjárat!

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

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Juttatások: alapbér, cafeteria, teljesítmény arányos havi bónusz,

év végi extra juttatások, teljes útiköltség térítés.



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
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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

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 Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 25 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Badacsonyörsön balatoni pa-
norámás, 2432 m2-es erdei
környezetű kis hétvégi ház fel-
újításra alkalmas telek boltíves
pincével eladó. Ir.ár: 15 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai
konyha, 2 szoba, fürdőszoba
helyiségekből álló, kitűnő álla-
potú családi ház 2 garázzsal, pin-
cével eladó. Ir.ár: 47,5 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Szent György-hegy csendes
részén felújított, fürdőszobás
hétvégi ház pincével, 2840 m2
gondozott, parkosított telekkel
eladó. Ir.ár: 35 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Szent György-hegy hegyma-
gasi részén 31 m2-es lakóterü-
letű fürdőszobás, jó állapotú
balatoni panorámás hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-
20/915-6635
Szent György-hegyen 3 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
belterületi, beépíthető, balatoni
panorámás telek, 4800 m2-es
külterületi gyeppel eladó. Ir.ár:
45 mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

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

Megvásárolnám ingatlanát, ha
már úgy érzi, hogy se ideje, se
ereje nincs megművelni, felújí-
tani. Kisebb ház, telek, földpin-
ce, gyümölcsfás terület érde-
kelne. Tel.: 06-20/4332-463_____________________________

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  35 m2-es,
felső szinten beépíthető pince,
présház (térképen is feltüntetett)
villannyal, kúttal eladó 4.630
m2-es zártkerti területen! A 3
helyrajzi számmal rendelkező
területen, egyiken még 3% be-
építés lehetséges. Ár: 12,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

Tapolcára, a Gyulakeszi úti do-
hányboltba eladó munkatár-
sat keresünk. Fényképes öné-
letrajzát 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
versenyképes fizetéssel konyhai
kisegítőt keres márciusi kez-
déssel. Érdeklődni: +3630-255-
1373 _____________________________

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

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

Munkájára igényes, tapasztalt
szakácsot, főzőasszonyt, kony-
hai kisegítő/takarítónőt, kar-
bantartót felveszünk balaton-
rendes-pálkövei üdülőbe. Mobil:
+36-20/943-0643_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Regge-
liztetés, takarítás, mosás, vasa-
lás. Éves állásra és idénymunkára
is. Kiváló csapat, tisztességes fi-
zetés , 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 fel-
veszek. Tel.: 06-20/992-8424_____________________________

Édesapukám mellé gondozót/
ápolót keresek Tapolcára, hét-
köznap estékre és hétvégére
néhány órára. Tel.: +36-30/387-
9738._____________________________

Építőipari Kft. kőműves, beta-
nított kőműves illetve segéd-
munkás kollégát keres bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biztosí-
tott. Bér megegyezés szerint.
Érd.: 06-30/455-9006, 06-
30/224-2450_____________________________

Keresünk Tapolcai telephe-
lyünkre lakatost, autószerelőt,
anyagkiadó udvarost. Érdek-
lődni 06-30/9477-509 számon
lehet._____________________________
A Káptalantóti piacon nyíló  "A
mégkisebb Pisztrángos" vasár-
napokra, halsütő (könnyen be-
tanulható) és pultos munkatár-
sakat keres! Telefon: +36-
30/328-0841_____________________________

Reggeliztető szakácsot (nem
szakképzettet is), helyettes éj-
szakás recepcióst, reggeliztetőt,
szobalányt keres a vonyarc-
vashegyi Villa Plattensee panzió
áprilisi kezdéssel. Tel.: 06-
30/960-9489 

Káptalantóti Sabar hegyen
3964 m2-es zártkerti terület 2 %-
os beépíthetőségi lehetőség-
gel eladó. Ár: 3,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses ( + vegyes tüzelésű +
kandallós) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazda-
sági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó.  Ár: 59,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonújlakon, a Balatontól
4 km-re, 1980 m2-es belterüle-
ti telken 260 m2-es, kétgene-
rációs, két önálló bejárattal, la-
kással rendelkező családi ház
gazdasági épületekkel eladó. A
külső vakolásra váró ház lakás-
onként 2 x 65 m2, melyből
mindkét lakás alsó szintjei be-
fejezettek, lakhatóak, a felső
szintek szerkezetkész állapot-
ban vannak, egyéni ízlés szerint
kialakíthatóak, befejezésre vár-
nak.   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonszepezden közel a
strandhoz 50 m2-es, 3 szobás
nyaraló vízzel, villannyal (gáz a
telken belül) 286 m2-es telken,
nagy terasszal eladó. Ár: 49,9 M
Ft  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán és környékén lakást
és családi házat keresek sür-
gősen ügyfeleim részére. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

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

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

Eladó 63 m2-es, 2 szobás, er-
kélyes, kitűnő állapotú 2 fűtési
módra alkalmas lakás. Tel.: 06-
70/331-2305_____________________________

Belvárosban 2 szobás, össz-
komfortos polgári lakás eladó Ta-
polcán. Tel.: 06-20/3720-400_____________________________

Tapolcán az Ady Endre utca 14.
sz. 66 m2-es, 3 szobás, felújított
földszinti lakás eladó. Érd.: 06-
70/416-7625

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

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

Tapolcán a kertvárosban 3szo-
bás, konyha+étkezős, vegyes-
tüzelésű családi ház kiadó ápri-
lis elejétől. A házhoz garázs és
nyári konyha is tartozik. 3 havi
kaució szükséges. Érd.: 06-
70/886-68-08_____________________________

Tapolca K-i városrészében 65
m2-es földszinti kertkapcsolatos,
2 szobás igényesen kialakított,
bútorozott lakás kiadó. Lehető-
leg egyedülálló, vagy házaspár
részére. Garázs is kiadó a Pelion
mögötti 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
összkomfortos lakás, alacsony
rezsivel max. 2 fő részére. Bér-
leti díj 100.000 Ft/hó+rezsi 3
havi kaució szükséges Érd.: 06-
20/5722-664

LAKÁS

KIADÓ

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. Nap-
elemes pályázathoz is. 06-
30/956-7005_____________________________

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, 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. T.: 06-20/962-0595_____________________________

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, ke-
rítések, 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 be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

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

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

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

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

_____________________________

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

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

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

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen.
Ingyenes árajánlat. T.: 06-30/975-
8484_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

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

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés,
természetesen garanciával. Bíz-
za ránk a komplett villamos kivi-
telezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgálatok,
Mérőhely kialakítások, EON re-
gisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645

_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visz-
szavágás, gallyazás, darabolás.
Ágdarálás, sövényvágás, tuják
formázása, zöldhulladék elszállí-
tás, fűkaszálás, fűnyírás. Szám-
laképes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

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

Bejárati ajtó beépítés garanci-
ával új és bontott is a legol-
csóbban. Tel.: 0-20/9620595

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

Kőműves munkákat, falazást
szerkezet készre, belső átalakí-
tást, illetve térkövezést, járóla-
pozást, csempézést vállalok.
Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

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

Vízszerelés, csatornarendszer
javítás, építés. Villanybojler cse-
re, mosógép bekötés, csaptelep
csere, szifon csere. Zuhanyka-
bin, fürdőkád, WC, WC tartály
csere, stb. Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

Klímaszerelés, telepítés, kar-
bantartás, tisztítás, villanysze-
relés, kedvező áron. Tel.: +36-
20/425-4468_____________________________

Révfülöpre 86 éves édesanyám
mellé alkalmankénti 24 órás
gondozót keresek. Részletek
pontosítása az alábbi telefon-
számon: 06-30/411-5476_____________________________

Szobafestést, Mázolást, Tapé-
tázást vállalok rövid határidővel.
Tel: 06-30/427-6014_____________________________

Helyszíni ágaprítás, kisebb fák
és tuják kivágása. Tel.: 06-
30/214-6757_____________________________

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

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

Ezüstszínű Nissan Micra 1240
cm3-es, 2003-as évjáratú kis-
autó, kitűnő műszaki állapotban
eladó. Érd.: 06-30/358-9896_____________________________

Új nyári gumi 4 db felnivel
együtt eladó 165x70-es. Érd.:
06-30/685-3761

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

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

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) el-
adó Tapolcán, helyszíni felra-
kással vagy kiszállítással is kér-
hető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Háti motoros permetező és egy
gyári elektromos szőlődaráló jó
állapotban eladó. Érd.: 06-
30/859-3960_____________________________

Április közepétől választási ma-
lacok eladók. T.: 06-30/851-1963

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

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

Bazalt terméskő eladó Hegy-
magason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa /m3. Elérhető-
ség +36-30/903-9084_____________________________

Gazdálkodók! Tavaszi vetőma-
gok kaphatók és megrendelhe-
tők. Madárkárra kezeltek, sze-
mes és silókukorica fajták, lu-
cerna, vöröshere, zöldítés, fű-
keverékek, takarmánygabona,
búza, tritikálé stb. Tel.: 06-
20/383-5374_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor,
kiváló állapotban. Nyomtáv:140
cm, szélesség 115 cm. üzemó-
ra: 1051. Eladó talajmaró 1,50
m-es, 1 m-es fűkasza, és egy
padka-vibróhenger. Érdeklődni:
30/ 9 361 804 _____________________________

Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es
acélvázas, szétszedhető. Új fém
egyes lovas fogat rudazat. Eladók
44,5-es, 40,5-es márkás újszerű
enduró-motocross csizmák.
Ugyanitt eladó egy Fordan biliárd
asztal. Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

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

Eladó fenyő és tölgy fűrészáru,
valamint 1 gabonasiló felhor-
dóval és egy 1-es fogatolású
hintó lószerszámmal. Tel.: 06-
30/244-0093_____________________________

MTD fűnyíró oldalkidobós
25.000 Ft, samottégla 26x22x7,
48 db, 35.000 Ft. Tel.: 06-
20/294-1625_____________________________

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

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

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

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

Eladó: barabás téglakő antracit
barna 12,3 m2, kő ragasztó 2
zsák, boroshordók 200 l-es 2 db,
üveg és műanyag ballonok 20-
60 l, szőlőprés 160 l-es, moto-
ros permetező, rönkszállító pót-
kocsi kistraktorhoz, kerék 7,50-
16. Érd.: 06-20/994-1550_____________________________

Automata mosógép ablakos és
felültöltős, mikró AEG és Sie-
mens porszívó kitűnő állapotban
eladók. Tel.: 06-30/4054-552_____________________________

Garázsvásár április 9 és 10-én,
9-15 óra között Tapolcán az
Ady és Semmelweis utca sar-
kán. (Mentőállomással szem-
ben). Nippek, ruhák, cipők, edé-
nyek, díszek, stb._____________________________

Fagyasztóláda, fagyasztószek-
rény, kombinált hűtőszekrény,
ablakos mosógép, centrifuga-
forgótárcsás mosógép, sarok
ülőgarnitúra ággyá alakítható
eladó. Tel.: 06-30/9059-367_____________________________

Tükörbársony kanapé 60.000
Ft, monten bike női bicikli, ku-
korica daráló, testmasszírozó,
gázpalack eladó Tapolcán. Tel.:
06-30/504-1660

_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata a strandjaira 1 fő
pénztáros és 4 fő takarító mun-
kavállaló jelentkezését várja ha-
tározott idejű 2022. május 15-től
aug. 31-ig tartó foglalkoztatás-
ra. Bővebb tájékoztatás Lőrincz
Lászlóné strandvezetőtől kér-
hető 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 
jozsef@sanet.hu E-mail címen._____________________________

Keressük ambiciózus, önálló
munkavégzésre képes kollé-
gánkat, aki a borásszal és a sző-
lésszel együttműködve teljes
munkaidőben el tudja látni a pin-
ce munkákat, besegít a szőlőben
és aktív részt vállal a címkézés
és palackozási folyamatokban.
Elvárások: B kategóriás jogo-
sítvány, megbízható, felelős-
ségteljes, precíz munkavégzés,
gyakorlatias beállítottság, sző-
lészeti és borászati tapasztalat
előny, de nem feltétel. Amit kí-
nálunk: hosszú távú munkale-
hetőség, versenyképes fizetés.
Megállapodást követően azon-
nali munkakezdés. Jelentke-
zés:0620/249-77-07 
info@gilvesy.hu_____________________________

Balatonrendesen a VITIS Kúria,
egész évben nyitva tartó étte-
rem pultost, felszolgálót és chef
helyettes kollégákat keres. Gyö-
nyörű környezet, kiemelt bére-
zés, éves vagy akár szezonális
munkára is. Érd.: 06-30/221-
9009 e-mail: 
vitisborvilla7171@gmail.com_____________________________

Révfülöpre, az Evangélikus
Központba keresünk egész
éves állásra/szezonra takarí-
tó, konyhai kisegítő munka-
társat. Amit kínálni tudunk:
egész éves, biztos állás, napi
meleg étkezés, útiköltség té-
rítés, megbízható munkahelyi
háttér, kulturált munkakör-
nyezet, családias légkör. Je-
lentkezni lehet – fényképes
önéletrajzzal – a revfulop@
lutheran.hu e-mail címen.  _____________________________

Portás-Teremőr munkakörre
keres a Tapolcai Járásbíróság
dolgozót. Határozott fellépésű,
gyakorlatias, jó kommunikációs
készségű munkatárs jelentke-
zését várjuk, fényképes öné-
letrajzzal (birosag_tapolca@bi-
rosag.hu) Érdeklődni H-P-ig 14-
15 óra között a 06-87/412-411
telefonszámon._____________________________

Festőt és kőművest keresek
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/430-5487

Révfülöpi éttermünkbe ambi-
ciózus FELSZOLGÁLÓT felve-
szünk mielőbbi kezdéssel, vala-
mint PULTOS munkatársat ke-
resünk állandó vagy hétvégi
munkavégzésre. Jelentkezni a
hangulatven@freemail.hu-n
vagy a 06/30 414 5870-es szá-
mon tudtok._____________________________

Köveskáli Borteraszunkra ke-
resünk szezonális vagy éves ál-
lásra FELSZOLGÁLÓ- PULTOS
kollégákat. Szakképesítés nem
feltétel, de angol nyelvtudás
előny. Diákok jelentkezését is
várjuk. Fényképes önéletrajzokat
palffy.borterasz@gmail.com
címre kérjük._____________________________

Köveskáli borászat bejelentett
éves állásra traktoros kollégát
keres. Bér megegyezés szerint.
Érdeklődni Pálffy Gyula 06-
30/9275-713_____________________________

Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Tel.: 06-30/458-8795_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-
456_____________________________
Dream Team Étterem éves ál-
lásra felszolgáló munkatársat
keres. Tel: 06-30/901-9849_____________________________

Dream Team Étterem éves ál-
lásra pizza szakács munkatársat
keres. Tel:06-30/901-9849_____________________________

Dream Team Étterem éves ál-
lásra ételkihordó munkatársat
keres. Tel:06-30/901-9849_____________________________

Dream Team Étterem éves ál-
lásra konyhai kisegítő munka-
társat keres. Tel: 06-30/901-
9849_____________________________
Szakácsot keresünk éves ál-
lásra Tapolcán, a Kolibri Étel-
bárba. Jelentkezés személyesen,
illetve a 06-30/400-4088-as te-
lefonszámon lehet._____________________________

Kapolcson a 84 Bisztróba ke-
resünk mosogató-konyhai ki-
segítőt éves állásra és felszol-
gáló-pultost. Jelentkezni a 06-
30/883-5917- es telefonszámon
lehet._____________________________
Balatongyöröki Kempingbe 4
órás munkaidőre takarítónőt ke-
resünk. Tel.: 06-30/342-4019_____________________________

Építőiparban jártas segéd-
munkást keresek lesenceist-
vándi telephellyel. 17.000 Ft
napi bérezéssel. Autóval ren-
delkezők előnyben. Érd.: 06-
30/446-9345_____________________________

Badacsonyba munkájára és
környezetére igényes munka-
társakat keresünk az alábbi po-
zíciókra: eladó, árufeltöltő (ke-
reskedelmi gyakorlat előny) és
takarító. Megbeszélésre idő-
pont egyeztetés: 06-30/527-
8470

Tapolcai betonüzembe keve-
rős munkatársat keresünk. Gya-
korlat nem szükséges. Mixerre
teherautó sofőrt felveszünk. Tel.:
06-30/685-6424_____________________________

Badacsonyba munkájára és
környezetére igényes munka-
társakat keresünk az alábbi po-
zíciókra: a’la carte szakács, lán-
gossütő, pultos-felszolgáló és
konyhai kisegítő. (vendéglátás
gyakorlat előny). Megbeszélés-
re időpont egyeztetés: 06-
30/527-8470_____________________________

Tapolcára a Peppino Pizzériába
éves v. alkalmi munkára fel-
szolgálót és pultost azonnali
kezdéssel felveszünk. Lehet pá-
lyakezdő is. Érd.: 06-30/9592-
106

Logopédus Tapolcán vállalja
beszédhibás óvodások, általános
iskolások beszédhiba javítását,
és alsó tagozatos tanulók fej-
lesztését, felzárkóztatását olva-
sás, írás és anyanyelv tantár-
gyakból. Érd.: 06-30/976-4873-
as telefonon lehet. _____________________________

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pe-
dagógiai asszisztens és Gyógy-
pedagógiai asszisztens tanfo-
lyamok indulnak 2022. márci-
us hónaptól! Esz: 2020/000150
Jelentkezés: 06-30/637-4083,
06-20/423-7877, 06-46/321-
694_____________________________
Közúti elsősegély tanfolyam
Kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2022.  április 16. szombat
8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3. Iro-
daház földszint. (Fülöpkert ker-
tészet mellett) Bejárat az iroda-
ház előtti murvás parkoló felől.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959 e-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.:
06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Házi sütemény vásár április
15-én, pénteken a Tapolca Vá-
rosi piacon. Tel.: 06-70/945-
6582_____________________________
Tapolcai Piac és Vásárcsarnok
2022. április 15-én, nagypén-
teken nyitva tart 6-12 óráig vár-
juk szeretettel.
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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.
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0,33 l
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845 Ft/l
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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

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 Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 25 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Badacsonyörsön balatoni pa-
norámás, 2432 m2-es erdei
környezetű kis hétvégi ház fel-
újításra alkalmas telek boltíves
pincével eladó. Ir.ár: 15 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai
konyha, 2 szoba, fürdőszoba
helyiségekből álló, kitűnő álla-
potú családi ház 2 garázzsal, pin-
cével eladó. Ir.ár: 47,5 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Szent György-hegy csendes
részén felújított, fürdőszobás
hétvégi ház pincével, 2840 m2
gondozott, parkosított telekkel
eladó. Ir.ár: 35 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Szent György-hegy hegyma-
gasi részén 31 m2-es lakóterü-
letű fürdőszobás, jó állapotú
balatoni panorámás hétvégi ház
eladó. Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-
20/915-6635
Szent György-hegyen 3 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
belterületi, beépíthető, balatoni
panorámás telek, 4800 m2-es
külterületi gyeppel eladó. Ir.ár:
45 mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

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

Megvásárolnám ingatlanát, ha
már úgy érzi, hogy se ideje, se
ereje nincs megművelni, felújí-
tani. Kisebb ház, telek, földpin-
ce, gyümölcsfás terület érde-
kelne. Tel.: 06-20/4332-463_____________________________

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  35 m2-es,
felső szinten beépíthető pince,
présház (térképen is feltüntetett)
villannyal, kúttal eladó 4.630
m2-es zártkerti területen! A 3
helyrajzi számmal rendelkező
területen, egyiken még 3% be-
építés lehetséges. Ár: 12,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

Tapolcára, a Gyulakeszi úti do-
hányboltba eladó munkatár-
sat keresünk. Fényképes öné-
letrajzát 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
versenyképes fizetéssel konyhai
kisegítőt keres márciusi kez-
déssel. Érdeklődni: +3630-255-
1373 _____________________________

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

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

Munkájára igényes, tapasztalt
szakácsot, főzőasszonyt, kony-
hai kisegítő/takarítónőt, kar-
bantartót felveszünk balaton-
rendes-pálkövei üdülőbe. Mobil:
+36-20/943-0643_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Regge-
liztetés, takarítás, mosás, vasa-
lás. Éves állásra és idénymunkára
is. Kiváló csapat, tisztességes fi-
zetés , 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 fel-
veszek. Tel.: 06-20/992-8424_____________________________

Édesapukám mellé gondozót/
ápolót keresek Tapolcára, hét-
köznap estékre és hétvégére
néhány órára. Tel.: +36-30/387-
9738._____________________________

Építőipari Kft. kőműves, beta-
nított kőműves illetve segéd-
munkás kollégát keres bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biztosí-
tott. Bér megegyezés szerint.
Érd.: 06-30/455-9006, 06-
30/224-2450_____________________________

Keresünk Tapolcai telephe-
lyünkre lakatost, autószerelőt,
anyagkiadó udvarost. Érdek-
lődni 06-30/9477-509 számon
lehet._____________________________
A Káptalantóti piacon nyíló  "A
mégkisebb Pisztrángos" vasár-
napokra, halsütő (könnyen be-
tanulható) és pultos munkatár-
sakat keres! Telefon: +36-
30/328-0841_____________________________

Reggeliztető szakácsot (nem
szakképzettet is), helyettes éj-
szakás recepcióst, reggeliztetőt,
szobalányt keres a vonyarc-
vashegyi Villa Plattensee panzió
áprilisi kezdéssel. Tel.: 06-
30/960-9489 

Káptalantóti Sabar hegyen
3964 m2-es zártkerti terület 2 %-
os beépíthetőségi lehetőség-
gel eladó. Ár: 3,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban, csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses ( + vegyes tüzelésű +
kandallós) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazda-
sági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó.  Ár: 59,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonújlakon, a Balatontól
4 km-re, 1980 m2-es belterüle-
ti telken 260 m2-es, kétgene-
rációs, két önálló bejárattal, la-
kással rendelkező családi ház
gazdasági épületekkel eladó. A
külső vakolásra váró ház lakás-
onként 2 x 65 m2, melyből
mindkét lakás alsó szintjei be-
fejezettek, lakhatóak, a felső
szintek szerkezetkész állapot-
ban vannak, egyéni ízlés szerint
kialakíthatóak, befejezésre vár-
nak.   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonszepezden közel a
strandhoz 50 m2-es, 3 szobás
nyaraló vízzel, villannyal (gáz a
telken belül) 286 m2-es telken,
nagy terasszal eladó. Ár: 49,9 M
Ft  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán és környékén lakást
és családi házat keresek sür-
gősen ügyfeleim részére. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

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

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

Eladó 63 m2-es, 2 szobás, er-
kélyes, kitűnő állapotú 2 fűtési
módra alkalmas lakás. Tel.: 06-
70/331-2305_____________________________

Belvárosban 2 szobás, össz-
komfortos polgári lakás eladó Ta-
polcán. Tel.: 06-20/3720-400_____________________________

Tapolcán az Ady Endre utca 14.
sz. 66 m2-es, 3 szobás, felújított
földszinti lakás eladó. Érd.: 06-
70/416-7625

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

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

Tapolcán a kertvárosban 3szo-
bás, konyha+étkezős, vegyes-
tüzelésű családi ház kiadó ápri-
lis elejétől. A házhoz garázs és
nyári konyha is tartozik. 3 havi
kaució szükséges. Érd.: 06-
70/886-68-08_____________________________

Tapolca K-i városrészében 65
m2-es földszinti kertkapcsolatos,
2 szobás igényesen kialakított,
bútorozott lakás kiadó. Lehető-
leg egyedülálló, vagy házaspár
részére. Garázs is kiadó a Pelion
mögötti 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
összkomfortos lakás, alacsony
rezsivel max. 2 fő részére. Bér-
leti díj 100.000 Ft/hó+rezsi 3
havi kaució szükséges Érd.: 06-
20/5722-664

LAKÁS

KIADÓ

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. Nap-
elemes pályázathoz is. 06-
30/956-7005_____________________________

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, 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. T.: 06-20/962-0595_____________________________

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, ke-
rítések, 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 be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

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

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

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

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

_____________________________

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

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

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

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen.
Ingyenes árajánlat. T.: 06-30/975-
8484_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

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

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés,
természetesen garanciával. Bíz-
za ránk a komplett villamos kivi-
telezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgálatok,
Mérőhely kialakítások, EON re-
gisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645

_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, visz-
szavágás, gallyazás, darabolás.
Ágdarálás, sövényvágás, tuják
formázása, zöldhulladék elszállí-
tás, fűkaszálás, fűnyírás. Szám-
laképes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

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

Bejárati ajtó beépítés garanci-
ával új és bontott is a legol-
csóbban. Tel.: 0-20/9620595

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

Kőműves munkákat, falazást
szerkezet készre, belső átalakí-
tást, illetve térkövezést, járóla-
pozást, csempézést vállalok.
Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

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

Vízszerelés, csatornarendszer
javítás, építés. Villanybojler cse-
re, mosógép bekötés, csaptelep
csere, szifon csere. Zuhanyka-
bin, fürdőkád, WC, WC tartály
csere, stb. Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

Klímaszerelés, telepítés, kar-
bantartás, tisztítás, villanysze-
relés, kedvező áron. Tel.: +36-
20/425-4468_____________________________

Révfülöpre 86 éves édesanyám
mellé alkalmankénti 24 órás
gondozót keresek. Részletek
pontosítása az alábbi telefon-
számon: 06-30/411-5476_____________________________

Szobafestést, Mázolást, Tapé-
tázást vállalok rövid határidővel.
Tel: 06-30/427-6014_____________________________

Helyszíni ágaprítás, kisebb fák
és tuják kivágása. Tel.: 06-
30/214-6757_____________________________

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

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

Ezüstszínű Nissan Micra 1240
cm3-es, 2003-as évjáratú kis-
autó, kitűnő műszaki állapotban
eladó. Érd.: 06-30/358-9896_____________________________

Új nyári gumi 4 db felnivel
együtt eladó 165x70-es. Érd.:
06-30/685-3761

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

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

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) el-
adó Tapolcán, helyszíni felra-
kással vagy kiszállítással is kér-
hető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Háti motoros permetező és egy
gyári elektromos szőlődaráló jó
állapotban eladó. Érd.: 06-
30/859-3960_____________________________

Április közepétől választási ma-
lacok eladók. T.: 06-30/851-1963

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

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

Bazalt terméskő eladó Hegy-
magason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa /m3. Elérhető-
ség +36-30/903-9084_____________________________

Gazdálkodók! Tavaszi vetőma-
gok kaphatók és megrendelhe-
tők. Madárkárra kezeltek, sze-
mes és silókukorica fajták, lu-
cerna, vöröshere, zöldítés, fű-
keverékek, takarmánygabona,
búza, tritikálé stb. Tel.: 06-
20/383-5374_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor,
kiváló állapotban. Nyomtáv:140
cm, szélesség 115 cm. üzemó-
ra: 1051. Eladó talajmaró 1,50
m-es, 1 m-es fűkasza, és egy
padka-vibróhenger. Érdeklődni:
30/ 9 361 804 _____________________________

Eladó árusító pavilon, 4x2 m-es
acélvázas, szétszedhető. Új fém
egyes lovas fogat rudazat. Eladók
44,5-es, 40,5-es márkás újszerű
enduró-motocross csizmák.
Ugyanitt eladó egy Fordan biliárd
asztal. Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

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

Eladó fenyő és tölgy fűrészáru,
valamint 1 gabonasiló felhor-
dóval és egy 1-es fogatolású
hintó lószerszámmal. Tel.: 06-
30/244-0093_____________________________

MTD fűnyíró oldalkidobós
25.000 Ft, samottégla 26x22x7,
48 db, 35.000 Ft. Tel.: 06-
20/294-1625_____________________________

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

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

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

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

Eladó: barabás téglakő antracit
barna 12,3 m2, kő ragasztó 2
zsák, boroshordók 200 l-es 2 db,
üveg és műanyag ballonok 20-
60 l, szőlőprés 160 l-es, moto-
ros permetező, rönkszállító pót-
kocsi kistraktorhoz, kerék 7,50-
16. Érd.: 06-20/994-1550_____________________________

Automata mosógép ablakos és
felültöltős, mikró AEG és Sie-
mens porszívó kitűnő állapotban
eladók. Tel.: 06-30/4054-552_____________________________

Garázsvásár április 9 és 10-én,
9-15 óra között Tapolcán az
Ady és Semmelweis utca sar-
kán. (Mentőállomással szem-
ben). Nippek, ruhák, cipők, edé-
nyek, díszek, stb._____________________________

Fagyasztóláda, fagyasztószek-
rény, kombinált hűtőszekrény,
ablakos mosógép, centrifuga-
forgótárcsás mosógép, sarok
ülőgarnitúra ággyá alakítható
eladó. Tel.: 06-30/9059-367_____________________________

Tükörbársony kanapé 60.000
Ft, monten bike női bicikli, ku-
korica daráló, testmasszírozó,
gázpalack eladó Tapolcán. Tel.:
06-30/504-1660

_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata a strandjaira 1 fő
pénztáros és 4 fő takarító mun-
kavállaló jelentkezését várja ha-
tározott idejű 2022. május 15-től
aug. 31-ig tartó foglalkoztatás-
ra. Bővebb tájékoztatás Lőrincz
Lászlóné strandvezetőtől kér-
hető 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 
jozsef@sanet.hu E-mail címen._____________________________

Keressük ambiciózus, önálló
munkavégzésre képes kollé-
gánkat, aki a borásszal és a sző-
lésszel együttműködve teljes
munkaidőben el tudja látni a pin-
ce munkákat, besegít a szőlőben
és aktív részt vállal a címkézés
és palackozási folyamatokban.
Elvárások: B kategóriás jogo-
sítvány, megbízható, felelős-
ségteljes, precíz munkavégzés,
gyakorlatias beállítottság, sző-
lészeti és borászati tapasztalat
előny, de nem feltétel. Amit kí-
nálunk: hosszú távú munkale-
hetőség, versenyképes fizetés.
Megállapodást követően azon-
nali munkakezdés. Jelentke-
zés:0620/249-77-07 
info@gilvesy.hu_____________________________

Balatonrendesen a VITIS Kúria,
egész évben nyitva tartó étte-
rem pultost, felszolgálót és chef
helyettes kollégákat keres. Gyö-
nyörű környezet, kiemelt bére-
zés, éves vagy akár szezonális
munkára is. Érd.: 06-30/221-
9009 e-mail: 
vitisborvilla7171@gmail.com_____________________________

Révfülöpre, az Evangélikus
Központba keresünk egész
éves állásra/szezonra takarí-
tó, konyhai kisegítő munka-
társat. Amit kínálni tudunk:
egész éves, biztos állás, napi
meleg étkezés, útiköltség té-
rítés, megbízható munkahelyi
háttér, kulturált munkakör-
nyezet, családias légkör. Je-
lentkezni lehet – fényképes
önéletrajzzal – a revfulop@
lutheran.hu e-mail címen.  _____________________________

Portás-Teremőr munkakörre
keres a Tapolcai Járásbíróság
dolgozót. Határozott fellépésű,
gyakorlatias, jó kommunikációs
készségű munkatárs jelentke-
zését várjuk, fényképes öné-
letrajzzal (birosag_tapolca@bi-
rosag.hu) Érdeklődni H-P-ig 14-
15 óra között a 06-87/412-411
telefonszámon._____________________________

Festőt és kőművest keresek
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/430-5487

Révfülöpi éttermünkbe ambi-
ciózus FELSZOLGÁLÓT felve-
szünk mielőbbi kezdéssel, vala-
mint PULTOS munkatársat ke-
resünk állandó vagy hétvégi
munkavégzésre. Jelentkezni a
hangulatven@freemail.hu-n
vagy a 06/30 414 5870-es szá-
mon tudtok._____________________________

Köveskáli Borteraszunkra ke-
resünk szezonális vagy éves ál-
lásra FELSZOLGÁLÓ- PULTOS
kollégákat. Szakképesítés nem
feltétel, de angol nyelvtudás
előny. Diákok jelentkezését is
várjuk. Fényképes önéletrajzokat
palffy.borterasz@gmail.com
címre kérjük._____________________________

Köveskáli borászat bejelentett
éves állásra traktoros kollégát
keres. Bér megegyezés szerint.
Érdeklődni Pálffy Gyula 06-
30/9275-713_____________________________

Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Alkalmi munka! Alkalmi munka!
Tel.: 06-30/458-8795_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-
456_____________________________
Dream Team Étterem éves ál-
lásra felszolgáló munkatársat
keres. Tel: 06-30/901-9849_____________________________

Dream Team Étterem éves ál-
lásra pizza szakács munkatársat
keres. Tel:06-30/901-9849_____________________________

Dream Team Étterem éves ál-
lásra ételkihordó munkatársat
keres. Tel:06-30/901-9849_____________________________

Dream Team Étterem éves ál-
lásra konyhai kisegítő munka-
társat keres. Tel: 06-30/901-
9849_____________________________
Szakácsot keresünk éves ál-
lásra Tapolcán, a Kolibri Étel-
bárba. Jelentkezés személyesen,
illetve a 06-30/400-4088-as te-
lefonszámon lehet._____________________________

Kapolcson a 84 Bisztróba ke-
resünk mosogató-konyhai ki-
segítőt éves állásra és felszol-
gáló-pultost. Jelentkezni a 06-
30/883-5917- es telefonszámon
lehet._____________________________
Balatongyöröki Kempingbe 4
órás munkaidőre takarítónőt ke-
resünk. Tel.: 06-30/342-4019_____________________________

Építőiparban jártas segéd-
munkást keresek lesenceist-
vándi telephellyel. 17.000 Ft
napi bérezéssel. Autóval ren-
delkezők előnyben. Érd.: 06-
30/446-9345_____________________________

Badacsonyba munkájára és
környezetére igényes munka-
társakat keresünk az alábbi po-
zíciókra: eladó, árufeltöltő (ke-
reskedelmi gyakorlat előny) és
takarító. Megbeszélésre idő-
pont egyeztetés: 06-30/527-
8470

Tapolcai betonüzembe keve-
rős munkatársat keresünk. Gya-
korlat nem szükséges. Mixerre
teherautó sofőrt felveszünk. Tel.:
06-30/685-6424_____________________________

Badacsonyba munkájára és
környezetére igényes munka-
társakat keresünk az alábbi po-
zíciókra: a’la carte szakács, lán-
gossütő, pultos-felszolgáló és
konyhai kisegítő. (vendéglátás
gyakorlat előny). Megbeszélés-
re időpont egyeztetés: 06-
30/527-8470_____________________________

Tapolcára a Peppino Pizzériába
éves v. alkalmi munkára fel-
szolgálót és pultost azonnali
kezdéssel felveszünk. Lehet pá-
lyakezdő is. Érd.: 06-30/9592-
106

Logopédus Tapolcán vállalja
beszédhibás óvodások, általános
iskolások beszédhiba javítását,
és alsó tagozatos tanulók fej-
lesztését, felzárkóztatását olva-
sás, írás és anyanyelv tantár-
gyakból. Érd.: 06-30/976-4873-
as telefonon lehet. _____________________________

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pe-
dagógiai asszisztens és Gyógy-
pedagógiai asszisztens tanfo-
lyamok indulnak 2022. márci-
us hónaptól! Esz: 2020/000150
Jelentkezés: 06-30/637-4083,
06-20/423-7877, 06-46/321-
694_____________________________
Közúti elsősegély tanfolyam
Kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2022.  április 16. szombat
8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3. Iro-
daház földszint. (Fülöpkert ker-
tészet mellett) Bejárat az iroda-
ház előtti murvás parkoló felől.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959 e-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.:
06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Házi sütemény vásár április
15-én, pénteken a Tapolca Vá-
rosi piacon. Tel.: 06-70/945-
6582_____________________________
Tapolcai Piac és Vásárcsarnok
2022. április 15-én, nagypén-
teken nyitva tart 6-12 óráig vár-
juk szeretettel.

OKTATÁS

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./13.  2022. április 2.

, 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

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

A révfülöpi Villa
Philip Noir panzió
felvételt hirdet az

alábbi munkakörökbe:
részmunkaidős

reggeliztető szakács,
teljes munkaidős

szakács,
konyhai kisegítő,

szobaasszony,
karbantartó.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a

balatonresorts@gmail.com
címen.

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

GLAMOUR NAPOK
2022. április 7-10-ig
Tapolcán a Diegoban!
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20% KEDVEZMÉNY
Darabszőnyeg • Tapéta

Függöny • Karnis

Önéletrajzát az alábbi címre várjuk:

E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu. További információ: Treutz Erika
Tel.: 06-87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-14.30 óráig)

www.hepahungary.hu

HE-PA Hungary Plast Kft.,
8284 Nemesgulács, József Attila út 80.

I. Munkatársakat keresünk:
1. Tamponnyomó részlegünkbe betanított munkára,

2 műszakos munkarendbe

2. Szerelő részlegünkbe betanított munkára,

1, 2 és 3 műszakos munkarendbe

Elvárások:

alkalmazotti jogviszonyban

1:87 arányú modellek otthoni összeszerelési munkáihoz.

bruttó bér: nettó:

A munkavégzés feltételei:

Elvárások:

Feladatok: műanyag termékek nyomdázása (tamponnyomás)

Feladatok: műanyag termékek összeszerelése
kézügyesség, precizitás és kitűnő látás

• versenyképes bérek
• emelt műszakpótlék: délutános: 20%, éjszakai: 50%
• 13. havi fizetés
• havonta minőségprémium és béren kívüli juttatás
• iskolakezdési támogatás
• ingyenes céges buszjárat Tapolcáról és környékéről
• saját autóval történő munkába járás támogatása (15 Ft/km)

Elérhető 217.000 Ft/hó + ezen felül 38.000 Ft
költségtérítés havonta.

Telephelyünkön történő fizetett betanulási idő
(kb. 1 hónap), saját gépkocsi.

kézügyesség, precizitás és kitűnő látás.

Juttatások:

II. Bedolgozókat keresünk

HE-PA Hungary Plast Kft.

KÉKKÚTON JÓ ÚTON!

A hazánk egyik meghatározó, családi kézben lévő élelmiszeripari
vállalata. Hagyományos ásványvízmárkáink – a Szentkirályi, az Emese, a és a

– gyártása mellett olyan világhírű termékeket is forgalmazunk, mint a Pepsi,
Magnesia ásványvíz és ízesített víz, a Mirinda, a 7UP, a Lipton, a Schweppes, a S.Pellegrino, az Acqua
Panna, a Perrier, a Lays, a Cheetos, valamint a Magyarországon palackozott Nestlé Aquarel.

A
Toborzó napon munkatársaink bemutatják a nyitott pozíciókhoz tartozó feladatokat, elvárásokat és a
kérdésekre is választ adnak. A helyszínen ajánlatot és akár aláírt szerződést is tudunk adni! Az alábbi
munkakörökbe keresünk munkavállalókat:

A munkakörökben 2, ill. 3 műszakos munkarendet szükséges vállalni.

- szakképzettség és szakmai tapasztalat alapján meghatározott alapbér, (részletes nettó bér
meghatározása a pozíció alapján a helyszínen történik)

- 10% havi teljesítmény bónusz (teljesíthető!) és 5% éves bónusz
- cafeteria juttatás – bruttó 22.000 forint / hónap
- kedvezményes dolgozói termékvásár
- csoportos élet-, betegség- és balesetbiztosítás
- ingyenes céges buszjárat Tapolca – Kékkút útvonalról

Szentkirályi Magyarország Kft.
Theodora Kékkúti

Theodora Kereki

Ismerje meg a Kékkúti üzemünket, találkozzon és beszélgessen a kollégáinkkal és a vezetőinkkel.

A Kékkúti ásványvíz palackozó üzemünkben létszámbővítés céljából

2022. április 7-én munkaerő-toborzó nyílt napot tartunk,

amelyre 10:00 és 16:00 óra között várjuk Önt is!

- Targoncavezető
- Karbantartó
- Gépkezelő
- Vízkezelő technikus

A munkavállalókat megillető juttatások:

Az alábbi telefonszámon, sms-ben, vagy e-mailen várjuk a jelentkezését a Toborzó napra:
email: job@szentkiralyi.hu
telefon: +36 70 3333 125

Reméljük, ellátogat hozzánk és hamarosan Önt is munkatársaink között üdvözölhetjük!

Igény esetén Tapolca Autóbusz állomásról 13 órakor buszjáratot biztosítunk az érdeklődőknek.

Szentkirályi Magyarország Kft 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.  +36 1 450 36 00

Szentkirályi Magyarország Kft.
Theodora Kékkúti

Theodora Kereki

Ismerje meg a Kékkúti üzemünket, találkozzon és beszélgessen a kollégáinkkal és a vezetőinkkel.

2022. április 7-én munkaerő-toborzó nyílt napot tartunk,

amelyre 10:00 és 16:00 óra között várjuk Önt is!

- Targoncavezető
- Karbantartó
- Gépkezelő
- Vízkezelő technikus

A munkavállalókat megillető juttatások:

Monoszló LISZKAY BORKÚRIA,
irodavezető kollégát keresünk!

Egész éves foglalkoztatás teljes munkaidőben.
Átlagot meghaladó bérezés!

Azonnali kezdéssel!
Jelentkezés: Fényképes önéletrajz.

Tel.: 06-70/273-9641, michael@liszkay.com

Gyermekagykontroll
Tapolcán

04.30-05.01-én.
Érd.: tihanyi.r@gmail.com

+36-30/620-7373

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat

keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

épületeinek alumínium nyílászáróit,
illetve fémszerkezeteit gyártjuk:

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

1 vagy 2 műszakos munkarendben

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

• RAKTÁROS

3 műszakos munkarendben

• LAKATOS
• HEGESZTŐ

• CNC GÉPKEZELŐ
• ASZTALOS/FŰRÉSZGÉPKEZELŐ

GYERE ÉS MÉG MA CSATLAKOZZ!

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.

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

Vállaljuk:
- ömlesztett és

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

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

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!

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:
PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:
RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI 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

Álláshirdetés

Gépbeállító

Operátor

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozíciókban.

• Munkavégzés hétfőtől péntekig 2 műszakban
• Folyamatos biztos munkalehetőség
• Fejlődési lehetőség

- PLC vezérlésű gyártógép beállítása és felügyelete gyártás közben
- átállások elvégzése
- karbantartási feladatok elvégzése

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
Telefon:

info@innopan.hu
+36-30/1600-622

- betanított munka

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

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY

ÚSZÓMESTER

Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter
HK vezető

Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és Gyógyászati vezető

Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@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 mozgóbér és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

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

Badacsonytomaj Strandbüfébe
felveszünk LÁNGOSOST, PULTOST
és DIÁKOKAT szezonális munkára.

Tel.: 06-20/9643-497

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 4-től április 8-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:

tojásleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
karalábéleves, rakott penne

reszelt leves, sertés stroganoff sajtos-petrezselymes galuskával
tárkonyos sertésraguleves, krumplis kocka csemege uborkával

karfiolkrémleves, rántott sertésborda kukoricás rizzsel

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Betonüzembe
keverős munkatársat

keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

Gyakorlat nem szükséges.
Mixerre teherautó sofőrt felveszünk.

Betonüzembe
keverős munkatársat

keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

Gyakorlat nem szükséges.
Mixerre teherautó sofőrt felveszünk.

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

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

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunkba keresünk

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

a jelentkezéshez!

Családias munkahelyi légkör, korszerű munkakörnyezet, vállalati buszjárat!

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

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Juttatások: alapbér, cafeteria, teljesítmény arányos havi bónusz,

év végi extra juttatások, teljes útiköltség térítés.
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