
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./14.  2022. április 9.

, 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

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

Jelentkezés és további információk:
Cellcomp Kft. 8300 Tapolca, Sümegi u. 36.

Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék
E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás
- Alapanyagok rendelkezésre állásának
biztosítása

- Kész termékek mozgatása

- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan
fejlődő vállalat, változatos feladatok,
világszínvonalú technológia,
folyamatos fejlődési lehetőség.

- Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek

- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
érvényes jogosítvány

- Vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

ANYAGMOZGATÓ
Feladatok:

Amit kínálunk:

Elvárások:

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

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre

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

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

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

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

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Jelentkezz még ma!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430

ÖSSZESZERELŐ

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

300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

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

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

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 234.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 231.000 Ft/hó

A Montivíz Zrt., Monostorapáti üzemébe

munkatársakat keres.
GÉPKEZELŐ TARGONCÁS

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Targoncavezetői jogosítvány

és gyakorlat
• Jó problémamegoldó képesség
• Terhelhetőség
• Kétműszakos munkarend

vállalása

Amit kínálunk:
•
•
•

•

Hosszú távú munkalehetőség
Szakmai fejlődés
Versenyképes alapbér, műszak-
pótlék, teljesítménybér, bonus
Bejárási költségtérítés

• andras.somogyi@montiviz.hu e-mail címen

• +36 30 389 9614 telefonon vagy

• Személyesen: 8296 Monostorapáti, Dörögdi u. 2.

Jelentkezés:
Előny: • Élelmiszeripari tapasztalat • Gépkezelői gyakorlat

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

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

Multifokális és egyfókuszú
szemüveglencsék

30% kedvezménnyel
fényre sötétedő változatban is!

A részletekről érdeklődjön az üzletben!

Következő újságunk

a húsvéti ünnepek

miatt április 14-én

jelenik meg.(csütörtökön)

Lapzárta:

április 13. (szerda)

10 óra

ingyenes hetilap

K-BULISZERVIZ ISMÉT
MEGNYITJA KAPUIT!

Mindenkit sok szeretettel

várunk egy fergeteges

húsvéti partyba!

Hideg italokkal és

forró hangulattal.
Kapunyitás: 21.30

Helyszín: Badacsonytomaj,

Egry József Művelődési

Ház, Római út 69.
A beléptetés jogát fenntartjuk,
pl.: ittas

vagy bódult állapot.
A RENDFENNTARTÁS JOGÁT

BIZTOSÍTJUK!

oda nem illő öltözet,

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

ÚJ NYITVATARTÁS
ÁPRILIS 11. HÉTFŐTŐL:
Hétfőtől szombatig:

06.00 - 21.00
Vasárnap:

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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Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

A Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

konyhai kisegítő,
szakápoló, ápoló, gondozó

és fejlesztő pedagógus
munkakörre.

Részletek:

www.dakaotthon.hu

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

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

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

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

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.

Badacsonytomaj Strandbüfébe
felveszünk LÁNGOSOST, PULTOST
és DIÁKOKAT szezonális munkára.

Tel.: 06-20/9643-497

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

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!

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

FIGYELEM! INGYENES!

� 06-30/9575-422

AAA AUTÓMENTÉS Autósegély Aranyodi

Vállalja gépjárművek elszállítását
forgalomból való végleges kivonásra

Tapolca és vonzáskörzetében!

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. április 20.

SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail

címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/205-3679-es
telefonszámon kérhető.

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. április 25.

HOUSEKEEPING
VEZETŐ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

címre várunk.

A badacsonyi

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. április 20.

KONYHAI KISEGÍTŐ -
MOSOGATÓ és SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/559-9883-as
telefonszámon kérhető.

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

Kovács Ágnes Gyöngyvér

Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).
Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

HIFU specialista, anti-Aging specialista, mesterkozmetikus, okleveles sminktetováló, hyamátrix szakértő
+36-30/318-1984

Grácia Akció!!!
Áprilisban 3 pénteken minden kezelés személyre szabva

50% kedvezménnyel vehető igénybe!
Április 8-22-29.!

50. születésnapomon én is szeretnék Nektek Adni! ♥�

A svéd tulajdonú autóipari beszállítóként, többek
között olyan neves autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat és kárpitozott

burkolati elemeket, mint a Volvo Cars vagy a Volvo Trucks.

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunk bővítése miatt újabb pozíciók nyílnak meg
a prémium minőségű termékeket előállító üzemünkben

munkakörökben.

Családias légkörű munkahelyen, korszerű munkakörnyezetben várunk!

Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és a fenntarthatóságra
törekszel – akárcsak mi –, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partne-
reink számára, amit korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel ará-
nyosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között a 06-88/515-182
telefonszámon vagy a novus-office@havd-group.se címen.

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

HÚSVÉTI AKCIÓS
AJÁNLATA

Füstölt hátsó csülök
Füstölt darabolt comb
Füstölt kötözött comb
Füstölt kötözött lapocka
Füstölt sonka csont nélküli darabolt
Füstölt tarja
Füstölt kőrishegyi sonka
Füstölt Esterházy sonka
Füstölt főtt kötözött combsonka

*Akciós ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

1.550 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.490 Ft/kg
1.750 Ft/kg
2.590 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.990 Ft/kg
2.790 Ft/kg
1.990 Ft/kg

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk kedves Vásárlóinknak!

Álláshirdetés

1 vagy 2 műszakos munkarendben:

• Gépbeállító
- automata gyártógép beállítása és felügyelete gyártás közben

- átállások elvégzése

- karbantartási feladatok elvégzése

• Operátor (betanított munka)

1 műszakos munkarendben:

• Anyagmozgató – raktáros
- árubeérkezések és kiszállítások gépi anyagmozgatása,

raktárközi anyagmozgatás

- irodai adminisztrációs feladatok ellátása

• Irodai asszisztens

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

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.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:

E-mail-en:

Telefon:

info@innopan.hu

+36-30/1600-622

NAPELEM
Szeretne 50%-os vagy
100%-os támogatást

igényelni?

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK
CSAPATÁT:

KERESÜNKPINCEMUNKÁST
FELADATOK:

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

• Pontos, precíz munkavégzés a borász utasításai alapján

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

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

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

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 11-től április 14-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:

rántott leves, székelykáposzta sertéspörkölttel
daragaluska leves, pásztortarhonya

gombaleves, chilis bab rizzsel
raguleves, máglyarakás

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!

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

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonos előjegyzés:
+36 70 380 6162

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.

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



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 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:

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán polgármester

a Tapolca, (1884//5/A/21 hrsz.) Viszló utca 5/B szám
3. emelet 1. ajtó alatt lévő, 54 m  nagyságú, „lakás”

megnevezésű ingatlan bérleti jogának megszerzésére.

2

A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának

munkatársa, Némethné Goda Zsuzsanna a 87/511-150-es főszám
119-es mellékén. A fenti ingatlanokra a pályázatokat ugyanitt,

2022. április 14-én (csütörtök) 16:00 h-ig lehet benyújtani.

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

17.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

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
Tapolca keleti részén, hőszige-
telt társasházban közepes álla-
potú, 65 m2-es lakóterületű, 3.
emeleti, erkélyes lakás eladó.
Ir.ár: 23,2 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 szo-
bás, fürdőszobás, kitűnő meg-
közelíthetőségű állandó lakás-
ként 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_____________________________

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_____________________________

Kisapátiban, a Szent György-
hegy lábánál eladó egy 90 m2-
es gáz+vegyes tüzelésű, össz-
komfortos, jó állapotú családi
ház garázzsal, pincével, mel-
léképületekkel, rendezett telek-
kel. Tel.: +36-30/410-6992_____________________________

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

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szo-
bás családi ház fedett terasszal,
garázzsal, pince-présházzal, gaz-
dasági épületekkel, kúttal, 24 db
termő gyümölcsfával 1018 m2-
es telken eladó. Ár: 59,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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_____________________________

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_____________________________
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_____________________________
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_____________________________
Piacra, ruházati árusításra ta-
polcai női-vagy férfi eladót fel-
veszek. Éves állás, versenyké-
pes fizetés. Tel.: 06-20/992-
8424_____________________________
Gyakorlattal rendelkező konyhai
kisegítőt keresünk Balaton par-
ti vendéglőbe, azonnali kezdés-
sel. Tel.: 06-30/350-8480

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, befejezésre vár-
nak. Ár: 52,9 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_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát,
hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük Önnel a kapcsolatot.
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 _____________________________

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

Keszthelyen és környékén va-
lamint Tapolcán és környékén
lakást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-prés-
ház eladó 1.505 m2-es zártker-
ti területen. A pince térképen is
feltüntetett, villany és ásott kút
van, felső szint beépíthető.  Ár:
10,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Lesenceistvándon 3.121 m2
zártkerti terület 50%-ban elha-
nyagolt szőlővel, 3 % beépíthe-
tőséggel eladó. Villany közvet-
len mellette. Ár: 6,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Badacsonyban egyedi igények
figyelembevételével megépí-
tendő (építés éve 2022-2023)
extra panorámás, 150-240 m2.-
es luxus kivitelezésű és felsze-
reltségű 2 db családi ház, egyen-
ként 1.500 m2-es telken eladó-
ak, megrendelhetőek. Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Badacsonyban egyedi igények
figyelembe vételével megépí-
tendő (építés éve 2022-2023)
extra panorámás, 70-80 m2-es
luxus kivitelezésű és felszerelt-
ségű lakások eladóak, megren-
delhetőek. Tel.: +36-70/376-
7820

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

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

Tapolcán 35 m2-es lakás kiadó,
maximum 2 fő részére. Tel.:
06-30/9970-581

Révfülöp központjában üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-70/248-
3747

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

LAKÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

Műszakiztatást vállalunk. Tel.:
06-70/572-6683

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

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 homlok-
zat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. 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 te-
tők készítése, héjazatcsere, régi
tetők felújítása, javítása, bon-
tása, 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 alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó 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 Ist-
ván kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-
620_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biz-
tonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizs-
gálat. Remeha lakossági szer-
viz. 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 elszál-
lítás, 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.: 06-20/9620595_____________________________

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 Faki-
vágás Alpintechnikával, Fa-
ápolás, Ágdarálás, Tuskóma-
rás, Ingyenes Felmérés és Aján-
lattétel E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 KardosAlpin - Kardos Ger-
gő e.v._____________________________

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

Villanyszerelés! Gyors és igé-
nyes kivitelezés korrekt áron.
Tel.: 06-30/574-8340, faceboo-
kon: KG Elektro

Takarítást vállalok. Lakások,
lépcsőházak, házak, nyaralók
Tapolca 20 km-es körzetében.
Tel.: 06-70/342-5141_____________________________

Ablaktisztítást és térkő tisztítást
vállalok. Érd.: janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

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

Révfülöp és környékén kert-
terület karbantartás, fűnyírás,
zöldhulladék kezelés. Tel.: 06-
30/214-6292_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, 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

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan 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_____________________________
Bazalt terméskő eladó Hegy-
magason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa /m3. Elérhető-
ség +36-30/903-9084_____________________________

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

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

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, moun-
tain bike női bicikli, kukorica da-
ráló, testmasszírozó, gázpalack
eladó Tapolcán. Tel.: 06-30/504-
1660_____________________________
Kameruni 2 éves fekete kos bir-
ka és 1 db kameruni-merinói ke-
verék 2 hónapos barna kosb-
árány eladó. Érd.: 06-20/372-
1545 Ár: 27-17 ezer_____________________________

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

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

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Fűnyírótraktorok, benzinmo-
toros tologatós és önjárós pro-
fi fűnyírók, Stihl – Husqvarna
fűkaszák, fémvágó szalagfű-
részek, ELU gérvágókörfűrész
átfordítható asztallal, lég-
kompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is, benzinmoto-
ros és elektromos gyepszel-
lőztetők, fúró- vésőkalapácsok,
kétkezes vésőkalapácsbontó-
kalapács 220V-os új, ütvefúró,
fúrógép, profi akkus fúrók, fel-
sőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csi-
szolók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevá-
gók, állítható csőmenetvágó,
levegős szerszámok, tányér-
csiszoló 350 mm 380V, festék-
és habarcskeverők, hidrauli-
kus tápegység 300 bar/380V,
gérvágók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, oxi-
génpalackok, eladó. Szer-
számgépek, kerti gépek szer-
vizelése. Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzi-
nés dízelmotoros aggregátorok,
AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch – ELU
orrfűrészek 220 V, elektromos
kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő
250mm, hómarók, vizesvágók
200-350 mm, benzinmotoros
sterimó, Wacker döngölőbéka,
kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép
200 mm-es, inverteres he-
gesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók, kisméretű, újszerű
kapálógépek, ipari szalámi sze-
letelő gép, eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgé-
pét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Húsvétra kis nyuszik eladók
vagy bérbeadók, Tel.: 06-
70/427-3571_____________________________

Vas és színesfém kábelhulladé-
kot veszek, érte is megyek. Tel.:
06-30/072-7634_____________________________

Eladó új 4x1,7 m-es csónak, tő-
kesúlyos vitorlás hajó 7 m-es,
dupla falú csónak 2,9x1,9 m-es,
45 m2 bontott terméskő, bur-
kolólap, ketteseke, 300 l-es axi-
al permetező, kultivátor eladó.
Tel.: 06-20/973-4593_____________________________

Iseki 16-17 le, Robi 8LE Rotával
szalagfűrész élező gyári, sza-
lagfűrész tompa hegesztő, sza-
lagfűrész kiskőrösi 600-as, mini
dömper, körfűrész élező. Tel.: 06-
20/232-6506_____________________________

Eladók újszerű bútorok olcsón:
fehér konyhaszekrény 180 cm,
konyhaszekrény 1 m, fenyő
franciaágy keret 160 cm, fenyő
éjjeli szekrény 2db, ülőgarni-
túra 3 részes nem ágyazható
rozsdaszínű, olajemelő, régi tí-
pusú kompresszor. Beton osz-
lopot vennék. Tel.: 06-20/347-
4028 

_____________________________

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

TŰZIFA )

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 kapható! Cser méterfa er-
dei m3, cser, 100%-ban hasított
méterfa erdei m3, cser kony-
hakész száraz erdei m3 eladó.
Érd.: 06-20/232-6506, 06-
20/452-5592

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_____________________________

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,
szakács, konyhai kisegítő kol-
légát keresünk. Érd: 06-70/428-
1800_____________________________
Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Reg-
geliztetés, takarítás, mosás, va-
salás. Éves állásra és idény-
munkára is. Kiváló csapat, tisz-
tességes fizetés, gyönyörű 
környezet. Jelentkezni fényké-
pes Önéletrajzzal recepcio@ 
balatonivendeghaz.hu, vagy te-
lefonon 06-30-768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

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

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 _____________________________

Mezőgazdasági gépkezelőt ke-
resünk nagyvázsonyi telephely-
re. Feltétel: - önálló munkavég-
zés. Munkakör: Szántóföldi és te-
lephelyi  traktoros munkák vég-
zése, és  egyéb mezőgazdaság-
gal összefüggő munkák. Bérezés,
megegyezés alapján. Bejárásra
igény esetén gépkocsit biztosí-
tunk. Érdeklődni: Szigeti Jó-
zsefnél  06-30/5370-340 telefo-
non  vagy jozsef@sanet.hu E-
mail címen._____________________________

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

ÁLLÁS -,

Szombat-vasárnapra, 2 órára
(10-12-ig), ebéd kiszállításra
Tapolcán keresek 1 főt, lehet
nyugdíjas is. B kategóriás jo-
gosítvány szükséges. Tel.: 06-
20/951-1529_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő
Alinka Büfébe vendéglátói
szakmai hozzáértéssel üze-
meltetőt keresünk. Részletek
a helyszínen: a Bakos Ven-
déglőben. Érd.: 06-30/9945-
040_____________________________
Festőt éves állásra felveszek. Ki-
emelt fizetés. Tel.: 06-30/312-
7150_____________________________
Badacsonyi panzióba keresek
éves állásba 8 órás precíz,
gyors, gyakorlott takarítónőt.
Érd.: 06-20/773-0807_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmájára
igényes szakácsot, főzőasz-
szonyt, konyhai kisegítőt, pultos-
felszolgálót – akár részmunka-
időben is – gasztronómiát sze-
rető kezdők beiskolázását elő-
segítjük. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

Mezőgazdasági idénymunká-
ra munkatársat keresünk Ba-
dacsonyörs Klastrom utca 7.
alatt vendégházunk mellett
lévő 1 ha-os szőlőbirtokra.
Fűnyírás, kaszálás, kapálás,
permetezés, zöldmunkák. A
gépparkot és a tisztességes 
fizetést biztosítjuk! email: 
recepcio@balatonivendeghaz.hu
vagy 06-30-768-8083_____________________________

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_____________________________

Tapolcai betonüzembe Mixerre
teherautó sofőrt felveszünk. Tel.:
06-30/685-6424_____________________________

Azonnali kezdéssel Tapolcán a
Fórum Pizzériába szakácsot,
szakmai gyakorlattal rendelkező
konyhai kisegítőt keresek kie-
melt bérezés. Tel.: 06-70/945-
2008_____________________________
Segédmunkást keresek kőmű-
ves ismeretekkel, B kategóriás
jogosítvánnyal tapolcai szék-
helyű vállalkozásba. Éves beje-
lentett állás, munkába járás tá-
mogatása, évi kétszeri jutalom,
munkaruha, illetve havi egy-
szeri anyagi ösztönző támoga-
tás. Tel.: +36-20/421-5079_____________________________

Badacsony központjában 1 éve
nyílt, új szálláshely rendszeres,
tervezhető jövedelmezéssel ta-
karítónőt keres. Részletek tele-
fonon: Győrfi Mária +36-
30/584-3839_____________________________

Szakácsot, férfi konyhai kise-
gítőt, konyhalány/takarítónőt
felveszünk balatonrendes-pál-
kövei üdülőbe. Mobil: +36-
20/943-0643

Juhászt felveszünk bentla-
kással, Tanyára állatgondo-
zót keresünk. Tel.: 06-30/729-
8148_____________________________
Dégi temetkezés férfi munkae-
rőt keres temetkezési munkára.
Jelentkezni ügyfélszolgálati iro-
dában vagy a 06-30/226-9523-
as telefonszámon._____________________________

Szobafestőt, homlokzat szige-
telésben jártas szakmunkásokat
és segédmunkásokat keresek
felvételre. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.: 06-20/458-
2538_____________________________
Tapolcán a Gösser sörözőbe
pultos munkatársat felveszünk.
Érd.: 06-30/9933-953_____________________________

A badacsonyi Szépkilátó Bo-
rozóba szezonális munkára
pultos munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok és tanulók je-
lentkezését is szívesen fo-
gadjuk! Szállás, igény szerint
megoldható! Jelentkezni 
telefonon: 06-30/220-9609 
vagy e-mailben: halaszkert@
t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Ét-
terem 18.000,- Ft / nap bért kí-
nálva meglévő csapata bőví-
téséhez elsősorban szezonális
munkára pultos, felszolgáló
munkatársakat keres. Köl-
csönös megelégedés esetén
éves állást biztosítunk! Tanu-
lók jelentkezését is szívesen
fogadjuk! Szállás, igény szerint
megoldható! Jelentkezni 
telefonon: 06-30/220-9609 
vagy e-mailben: halaszkert@
t-online.hu_____________________________

Tapolcai hivatali intézménybe
részmunkaidős foglalkoztatás-
ban takarítónőt keresek, azon-
nali kezdéssel. Munkaidő:
16:00-20:00 (munkanapokon).
Fizetés: nettó 66 500 ft (nyug-
díjasoknak nettó 85 000 ft/hó).
Bejárás támogatás 50 %-ban.
Adókedvezmény érvényesít-
hető. Büntetlen előélet alap
feltétel. Érd.: +36-30/858-67-
35 _____________________________

Beteggondozónőt keresek fe-
leségem mellé Nagyvázsony-
ba. Érd.: Szigeti József 06-
30/5370-340_____________________________

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 te-
lefonszámon tudtok.

A K-buliszerviz ismét meg-
nyitja kapuit. Mindenkit sok
szeretettel várunk egy ferge-
teges húsvéti partyba. Hideg
italokkal és forró hangulattal. 
A Beléptetés jogát fenntart-
juk. Oda nem illő öltözet, ittas
vagy bódult állapot. A rend-
fenntartás jogát biztosítjuk.
Kapunyitás: 21.30. Helyszín:
Badacsonytomaj, Egry József
Művelődési Ház, Római út 
69.

PROGRAM

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.

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

Következő lapzárta:
2022. április 13.
(szerda) 10 óra



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 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:

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán polgármester

a Tapolca, (1884//5/A/21 hrsz.) Viszló utca 5/B szám
3. emelet 1. ajtó alatt lévő, 54 m  nagyságú, „lakás”

megnevezésű ingatlan bérleti jogának megszerzésére.

2

A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának

munkatársa, Némethné Goda Zsuzsanna a 87/511-150-es főszám
119-es mellékén. A fenti ingatlanokra a pályázatokat ugyanitt,

2022. április 14-én (csütörtök) 16:00 h-ig lehet benyújtani.

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

17.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

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
Tapolca keleti részén, hőszige-
telt társasházban közepes álla-
potú, 65 m2-es lakóterületű, 3.
emeleti, erkélyes lakás eladó.
Ir.ár: 23,2 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 szo-
bás, fürdőszobás, kitűnő meg-
közelíthetőségű állandó lakás-
ként 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_____________________________

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_____________________________

Kisapátiban, a Szent György-
hegy lábánál eladó egy 90 m2-
es gáz+vegyes tüzelésű, össz-
komfortos, jó állapotú családi
ház garázzsal, pincével, mel-
léképületekkel, rendezett telek-
kel. Tel.: +36-30/410-6992_____________________________

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

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szo-
bás családi ház fedett terasszal,
garázzsal, pince-présházzal, gaz-
dasági épületekkel, kúttal, 24 db
termő gyümölcsfával 1018 m2-
es telken eladó. Ár: 59,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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_____________________________

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_____________________________
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_____________________________
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_____________________________
Piacra, ruházati árusításra ta-
polcai női-vagy férfi eladót fel-
veszek. Éves állás, versenyké-
pes fizetés. Tel.: 06-20/992-
8424_____________________________
Gyakorlattal rendelkező konyhai
kisegítőt keresünk Balaton par-
ti vendéglőbe, azonnali kezdés-
sel. Tel.: 06-30/350-8480

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, befejezésre vár-
nak. Ár: 52,9 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_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát,
hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük Önnel a kapcsolatot.
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 _____________________________

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

Keszthelyen és környékén va-
lamint Tapolcán és környékén
lakást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-prés-
ház eladó 1.505 m2-es zártker-
ti területen. A pince térképen is
feltüntetett, villany és ásott kút
van, felső szint beépíthető.  Ár:
10,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Lesenceistvándon 3.121 m2
zártkerti terület 50%-ban elha-
nyagolt szőlővel, 3 % beépíthe-
tőséggel eladó. Villany közvet-
len mellette. Ár: 6,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Badacsonyban egyedi igények
figyelembevételével megépí-
tendő (építés éve 2022-2023)
extra panorámás, 150-240 m2.-
es luxus kivitelezésű és felsze-
reltségű 2 db családi ház, egyen-
ként 1.500 m2-es telken eladó-
ak, megrendelhetőek. Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Badacsonyban egyedi igények
figyelembe vételével megépí-
tendő (építés éve 2022-2023)
extra panorámás, 70-80 m2-es
luxus kivitelezésű és felszerelt-
ségű lakások eladóak, megren-
delhetőek. Tel.: +36-70/376-
7820

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

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

Tapolcán 35 m2-es lakás kiadó,
maximum 2 fő részére. Tel.:
06-30/9970-581

Révfülöp központjában üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-70/248-
3747

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

LAKÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

Műszakiztatást vállalunk. Tel.:
06-70/572-6683

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

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 homlok-
zat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. 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 te-
tők készítése, héjazatcsere, régi
tetők felújítása, javítása, bon-
tása, 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 alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó 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 Ist-
ván kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-
620_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biz-
tonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizs-
gálat. Remeha lakossági szer-
viz. 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 elszál-
lítás, 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.: 06-20/9620595_____________________________

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 Faki-
vágás Alpintechnikával, Fa-
ápolás, Ágdarálás, Tuskóma-
rás, Ingyenes Felmérés és Aján-
lattétel E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 KardosAlpin - Kardos Ger-
gő e.v._____________________________

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

Villanyszerelés! Gyors és igé-
nyes kivitelezés korrekt áron.
Tel.: 06-30/574-8340, faceboo-
kon: KG Elektro

Takarítást vállalok. Lakások,
lépcsőházak, házak, nyaralók
Tapolca 20 km-es körzetében.
Tel.: 06-70/342-5141_____________________________

Ablaktisztítást és térkő tisztítást
vállalok. Érd.: janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

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

Révfülöp és környékén kert-
terület karbantartás, fűnyírás,
zöldhulladék kezelés. Tel.: 06-
30/214-6292_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, 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

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan 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_____________________________
Bazalt terméskő eladó Hegy-
magason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa /m3. Elérhető-
ség +36-30/903-9084_____________________________

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

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

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, moun-
tain bike női bicikli, kukorica da-
ráló, testmasszírozó, gázpalack
eladó Tapolcán. Tel.: 06-30/504-
1660_____________________________
Kameruni 2 éves fekete kos bir-
ka és 1 db kameruni-merinói ke-
verék 2 hónapos barna kosb-
árány eladó. Érd.: 06-20/372-
1545 Ár: 27-17 ezer_____________________________

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

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

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Fűnyírótraktorok, benzinmo-
toros tologatós és önjárós pro-
fi fűnyírók, Stihl – Husqvarna
fűkaszák, fémvágó szalagfű-
részek, ELU gérvágókörfűrész
átfordítható asztallal, lég-
kompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is, benzinmoto-
ros és elektromos gyepszel-
lőztetők, fúró- vésőkalapácsok,
kétkezes vésőkalapácsbontó-
kalapács 220V-os új, ütvefúró,
fúrógép, profi akkus fúrók, fel-
sőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csi-
szolók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevá-
gók, állítható csőmenetvágó,
levegős szerszámok, tányér-
csiszoló 350 mm 380V, festék-
és habarcskeverők, hidrauli-
kus tápegység 300 bar/380V,
gérvágók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, oxi-
génpalackok, eladó. Szer-
számgépek, kerti gépek szer-
vizelése. Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzi-
nés dízelmotoros aggregátorok,
AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch – ELU
orrfűrészek 220 V, elektromos
kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő
250mm, hómarók, vizesvágók
200-350 mm, benzinmotoros
sterimó, Wacker döngölőbéka,
kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép
200 mm-es, inverteres he-
gesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók, kisméretű, újszerű
kapálógépek, ipari szalámi sze-
letelő gép, eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgé-
pét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Húsvétra kis nyuszik eladók
vagy bérbeadók, Tel.: 06-
70/427-3571_____________________________

Vas és színesfém kábelhulladé-
kot veszek, érte is megyek. Tel.:
06-30/072-7634_____________________________

Eladó új 4x1,7 m-es csónak, tő-
kesúlyos vitorlás hajó 7 m-es,
dupla falú csónak 2,9x1,9 m-es,
45 m2 bontott terméskő, bur-
kolólap, ketteseke, 300 l-es axi-
al permetező, kultivátor eladó.
Tel.: 06-20/973-4593_____________________________

Iseki 16-17 le, Robi 8LE Rotával
szalagfűrész élező gyári, sza-
lagfűrész tompa hegesztő, sza-
lagfűrész kiskőrösi 600-as, mini
dömper, körfűrész élező. Tel.: 06-
20/232-6506_____________________________

Eladók újszerű bútorok olcsón:
fehér konyhaszekrény 180 cm,
konyhaszekrény 1 m, fenyő
franciaágy keret 160 cm, fenyő
éjjeli szekrény 2db, ülőgarni-
túra 3 részes nem ágyazható
rozsdaszínű, olajemelő, régi tí-
pusú kompresszor. Beton osz-
lopot vennék. Tel.: 06-20/347-
4028 

_____________________________

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

TŰZIFA )

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 kapható! Cser méterfa er-
dei m3, cser, 100%-ban hasított
méterfa erdei m3, cser kony-
hakész száraz erdei m3 eladó.
Érd.: 06-20/232-6506, 06-
20/452-5592

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_____________________________

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,
szakács, konyhai kisegítő kol-
légát keresünk. Érd: 06-70/428-
1800_____________________________
Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Reg-
geliztetés, takarítás, mosás, va-
salás. Éves állásra és idény-
munkára is. Kiváló csapat, tisz-
tességes fizetés, gyönyörű 
környezet. Jelentkezni fényké-
pes Önéletrajzzal recepcio@ 
balatonivendeghaz.hu, vagy te-
lefonon 06-30-768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

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

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 _____________________________

Mezőgazdasági gépkezelőt ke-
resünk nagyvázsonyi telephely-
re. Feltétel: - önálló munkavég-
zés. Munkakör: Szántóföldi és te-
lephelyi  traktoros munkák vég-
zése, és  egyéb mezőgazdaság-
gal összefüggő munkák. Bérezés,
megegyezés alapján. Bejárásra
igény esetén gépkocsit biztosí-
tunk. Érdeklődni: Szigeti Jó-
zsefnél  06-30/5370-340 telefo-
non  vagy jozsef@sanet.hu E-
mail címen._____________________________

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

ÁLLÁS -,

Szombat-vasárnapra, 2 órára
(10-12-ig), ebéd kiszállításra
Tapolcán keresek 1 főt, lehet
nyugdíjas is. B kategóriás jo-
gosítvány szükséges. Tel.: 06-
20/951-1529_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő
Alinka Büfébe vendéglátói
szakmai hozzáértéssel üze-
meltetőt keresünk. Részletek
a helyszínen: a Bakos Ven-
déglőben. Érd.: 06-30/9945-
040_____________________________
Festőt éves állásra felveszek. Ki-
emelt fizetés. Tel.: 06-30/312-
7150_____________________________
Badacsonyi panzióba keresek
éves állásba 8 órás precíz,
gyors, gyakorlott takarítónőt.
Érd.: 06-20/773-0807_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmájára
igényes szakácsot, főzőasz-
szonyt, konyhai kisegítőt, pultos-
felszolgálót – akár részmunka-
időben is – gasztronómiát sze-
rető kezdők beiskolázását elő-
segítjük. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

Mezőgazdasági idénymunká-
ra munkatársat keresünk Ba-
dacsonyörs Klastrom utca 7.
alatt vendégházunk mellett
lévő 1 ha-os szőlőbirtokra.
Fűnyírás, kaszálás, kapálás,
permetezés, zöldmunkák. A
gépparkot és a tisztességes 
fizetést biztosítjuk! email: 
recepcio@balatonivendeghaz.hu
vagy 06-30-768-8083_____________________________

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_____________________________

Tapolcai betonüzembe Mixerre
teherautó sofőrt felveszünk. Tel.:
06-30/685-6424_____________________________

Azonnali kezdéssel Tapolcán a
Fórum Pizzériába szakácsot,
szakmai gyakorlattal rendelkező
konyhai kisegítőt keresek kie-
melt bérezés. Tel.: 06-70/945-
2008_____________________________
Segédmunkást keresek kőmű-
ves ismeretekkel, B kategóriás
jogosítvánnyal tapolcai szék-
helyű vállalkozásba. Éves beje-
lentett állás, munkába járás tá-
mogatása, évi kétszeri jutalom,
munkaruha, illetve havi egy-
szeri anyagi ösztönző támoga-
tás. Tel.: +36-20/421-5079_____________________________

Badacsony központjában 1 éve
nyílt, új szálláshely rendszeres,
tervezhető jövedelmezéssel ta-
karítónőt keres. Részletek tele-
fonon: Győrfi Mária +36-
30/584-3839_____________________________

Szakácsot, férfi konyhai kise-
gítőt, konyhalány/takarítónőt
felveszünk balatonrendes-pál-
kövei üdülőbe. Mobil: +36-
20/943-0643

Juhászt felveszünk bentla-
kással, Tanyára állatgondo-
zót keresünk. Tel.: 06-30/729-
8148_____________________________
Dégi temetkezés férfi munkae-
rőt keres temetkezési munkára.
Jelentkezni ügyfélszolgálati iro-
dában vagy a 06-30/226-9523-
as telefonszámon._____________________________

Szobafestőt, homlokzat szige-
telésben jártas szakmunkásokat
és segédmunkásokat keresek
felvételre. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.: 06-20/458-
2538_____________________________
Tapolcán a Gösser sörözőbe
pultos munkatársat felveszünk.
Érd.: 06-30/9933-953_____________________________

A badacsonyi Szépkilátó Bo-
rozóba szezonális munkára
pultos munkatársat keresünk.
Nyugdíjasok és tanulók je-
lentkezését is szívesen fo-
gadjuk! Szállás, igény szerint
megoldható! Jelentkezni 
telefonon: 06-30/220-9609 
vagy e-mailben: halaszkert@
t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Ét-
terem 18.000,- Ft / nap bért kí-
nálva meglévő csapata bőví-
téséhez elsősorban szezonális
munkára pultos, felszolgáló
munkatársakat keres. Köl-
csönös megelégedés esetén
éves állást biztosítunk! Tanu-
lók jelentkezését is szívesen
fogadjuk! Szállás, igény szerint
megoldható! Jelentkezni 
telefonon: 06-30/220-9609 
vagy e-mailben: halaszkert@
t-online.hu_____________________________

Tapolcai hivatali intézménybe
részmunkaidős foglalkoztatás-
ban takarítónőt keresek, azon-
nali kezdéssel. Munkaidő:
16:00-20:00 (munkanapokon).
Fizetés: nettó 66 500 ft (nyug-
díjasoknak nettó 85 000 ft/hó).
Bejárás támogatás 50 %-ban.
Adókedvezmény érvényesít-
hető. Büntetlen előélet alap
feltétel. Érd.: +36-30/858-67-
35 _____________________________

Beteggondozónőt keresek fe-
leségem mellé Nagyvázsony-
ba. Érd.: Szigeti József 06-
30/5370-340_____________________________

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 te-
lefonszámon tudtok.

A K-buliszerviz ismét meg-
nyitja kapuit. Mindenkit sok
szeretettel várunk egy ferge-
teges húsvéti partyba. Hideg
italokkal és forró hangulattal. 
A Beléptetés jogát fenntart-
juk. Oda nem illő öltözet, ittas
vagy bódult állapot. A rend-
fenntartás jogát biztosítjuk.
Kapunyitás: 21.30. Helyszín:
Badacsonytomaj, Egry József
Művelődési Ház, Római út 
69.

PROGRAM

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.

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

Következő lapzárta:
2022. április 13.
(szerda) 10 óra



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./14.  2022. április 9.

, 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

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

Jelentkezés és további információk:
Cellcomp Kft. 8300 Tapolca, Sümegi u. 36.

Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék
E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás
- Alapanyagok rendelkezésre állásának
biztosítása

- Kész termékek mozgatása

- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan
fejlődő vállalat, változatos feladatok,
világszínvonalú technológia,
folyamatos fejlődési lehetőség.

- Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek

- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
érvényes jogosítvány

- Vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

ANYAGMOZGATÓ
Feladatok:

Amit kínálunk:

Elvárások:

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

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre

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

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

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

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

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Jelentkezz még ma!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430

ÖSSZESZERELŐ

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

300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

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

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

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 234.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 231.000 Ft/hó

A Montivíz Zrt., Monostorapáti üzemébe

munkatársakat keres.
GÉPKEZELŐ TARGONCÁS

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Targoncavezetői jogosítvány

és gyakorlat
• Jó problémamegoldó képesség
• Terhelhetőség
• Kétműszakos munkarend

vállalása

Amit kínálunk:
•
•
•

•

Hosszú távú munkalehetőség
Szakmai fejlődés
Versenyképes alapbér, műszak-
pótlék, teljesítménybér, bonus
Bejárási költségtérítés

• andras.somogyi@montiviz.hu e-mail címen

• +36 30 389 9614 telefonon vagy

• Személyesen: 8296 Monostorapáti, Dörögdi u. 2.

Jelentkezés:
Előny: • Élelmiszeripari tapasztalat • Gépkezelői gyakorlat

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

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

Multifokális és egyfókuszú
szemüveglencsék

30% kedvezménnyel
fényre sötétedő változatban is!

A részletekről érdeklődjön az üzletben!

Következő újságunk

a húsvéti ünnepek

miatt április 14-én

jelenik meg.(csütörtökön)

Lapzárta:

április 13. (szerda)

10 óra

ingyenes hetilap

K-BULISZERVIZ ISMÉT
MEGNYITJA KAPUIT!

Mindenkit sok szeretettel

várunk egy fergeteges

húsvéti partyba!

Hideg italokkal és

forró hangulattal.
Kapunyitás: 21.30

Helyszín: Badacsonytomaj,

Egry József Művelődési

Ház, Római út 69.
A beléptetés jogát fenntartjuk,
pl.: ittas

vagy bódult állapot.
A RENDFENNTARTÁS JOGÁT

BIZTOSÍTJUK!

oda nem illő öltözet,

Badacsonytomajra,
a Kert utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

ÚJ NYITVATARTÁS
ÁPRILIS 11. HÉTFŐTŐL:
Hétfőtől szombatig:

06.00 - 21.00
Vasárnap:

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
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229
Ft/db

458 Ft/l

510 Ft/l

255
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

279
Ft/db

339
Ft/db

0,33 l

0,5 l

845 Ft/l

678 Ft/l

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

A Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

konyhai kisegítő,
szakápoló, ápoló, gondozó

és fejlesztő pedagógus
munkakörre.

Részletek:

www.dakaotthon.hu

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

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

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

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

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.

Badacsonytomaj Strandbüfébe
felveszünk LÁNGOSOST, PULTOST
és DIÁKOKAT szezonális munkára.

Tel.: 06-20/9643-497

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

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!

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

K
ö

lc
sö

n
zé

st
-k

ö
zv

et
ít

é
st

 e
n

. n
yi

lv
. s

z.
: 4

3
7

6
-4

./
2

0
0

3
.

K
ö

lc
sö

n
zé

st
-k

ö
zv

et
ít

é
st

 e
n

. n
yi

lv
. s

z.
: 4

3
7

6
-4

./
2

0
0

3
.

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

FIGYELEM! INGYENES!

� 06-30/9575-422

AAA AUTÓMENTÉS Autósegély Aranyodi

Vállalja gépjárművek elszállítását
forgalomból való végleges kivonásra

Tapolca és vonzáskörzetében!

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. április 20.

SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail

címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/205-3679-es
telefonszámon kérhető.

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. április 25.

HOUSEKEEPING
VEZETŐ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

címre várunk.

A badacsonyi

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. április 20.

KONYHAI KISEGÍTŐ -
MOSOGATÓ és SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/559-9883-as
telefonszámon kérhető.

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

Kovács Ágnes Gyöngyvér

Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).
Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

HIFU specialista, anti-Aging specialista, mesterkozmetikus, okleveles sminktetováló, hyamátrix szakértő
+36-30/318-1984

Grácia Akció!!!
Áprilisban 3 pénteken minden kezelés személyre szabva

50% kedvezménnyel vehető igénybe!
Április 8-22-29.!

50. születésnapomon én is szeretnék Nektek Adni! ♥�

A svéd tulajdonú autóipari beszállítóként, többek
között olyan neves autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat és kárpitozott

burkolati elemeket, mint a Volvo Cars vagy a Volvo Trucks.

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunk bővítése miatt újabb pozíciók nyílnak meg
a prémium minőségű termékeket előállító üzemünkben

munkakörökben.

Családias légkörű munkahelyen, korszerű munkakörnyezetben várunk!

Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és a fenntarthatóságra
törekszel – akárcsak mi –, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partne-
reink számára, amit korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel ará-
nyosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között a 06-88/515-182
telefonszámon vagy a novus-office@havd-group.se címen.

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

HÚSVÉTI AKCIÓS
AJÁNLATA

Füstölt hátsó csülök
Füstölt darabolt comb
Füstölt kötözött comb
Füstölt kötözött lapocka
Füstölt sonka csont nélküli darabolt
Füstölt tarja
Füstölt kőrishegyi sonka
Füstölt Esterházy sonka
Füstölt főtt kötözött combsonka

*Akciós ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

1.550 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.490 Ft/kg
1.750 Ft/kg
2.590 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.990 Ft/kg
2.790 Ft/kg
1.990 Ft/kg

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk kedves Vásárlóinknak!

Álláshirdetés

1 vagy 2 műszakos munkarendben:

• Gépbeállító
- automata gyártógép beállítása és felügyelete gyártás közben

- átállások elvégzése

- karbantartási feladatok elvégzése

• Operátor (betanított munka)

1 műszakos munkarendben:

• Anyagmozgató – raktáros
- árubeérkezések és kiszállítások gépi anyagmozgatása,

raktárközi anyagmozgatás

- irodai adminisztrációs feladatok ellátása

• Irodai asszisztens

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

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.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:

E-mail-en:

Telefon:

info@innopan.hu

+36-30/1600-622

NAPELEM
Szeretne 50%-os vagy
100%-os támogatást

igényelni?

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK
CSAPATÁT:

KERESÜNKPINCEMUNKÁST
FELADATOK:

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

• Pontos, precíz munkavégzés a borász utasításai alapján

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

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

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

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 11-től április 14-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:

rántott leves, székelykáposzta sertéspörkölttel
daragaluska leves, pásztortarhonya

gombaleves, chilis bab rizzsel
raguleves, máglyarakás

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!

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

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonos előjegyzés:
+36 70 380 6162

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.

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