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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./19.  2022. május 14.

, 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
NHSZ

NHSZ CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ

műszaki vizsga
eredetvizsgálat

személy- és teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030

vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

www.facebook.com/nhszcsobancwww.nhszcsobanc.hu

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba
Zalahalápi gyáregységünkbe:

Munkavégzés helye:
8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés:
Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük
küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Betanított Gépkezelő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Hegesztői képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Minősítés nem feltétel
• Hegesztői gyakorlat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Hegesztő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Lakatos képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Korábbi tapasztalat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Lakatos

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hir-
det szezonális munkára, mun-
kakörben az általa üzemeltetett Bada-
csonytomaj Városi Strandra. Bérezésről,
munkaidőről és egyéb információról ér-
deklődni, illetve jelentkezni a 06-87/571-
048 telefonszámon, vagy e-mailben
(info@bvu.hu) van lehetőség.

takarító

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

továbbá 8. általános végzettséggel:

nemesgulácsi telephelyünkre kollégát keresünk
fémipari végzettséggel:

LAKATOS
HEGESZTŐ

CNC FORGÁCSOLÓ
LÁNGVÁGÓ GÉPKEZELŐ

OSZLOPOS FÚRÓGÉPKEZELŐ

BETANÍTOTT MUNKÁK: szerelő, tisztító, csomagoló
• munkavégzés hétfőtől péntekig 1, 2 vagy 3 műszakban

• darukezelői képesítés előny • alapbér + kiemelt teljesítménybér
• havi SZÉP kártya juttatás már próbaidő alatt is • év végi jutalom

• ingyenes magánegészségbiztosítási 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!
06-20/9292-430, 06-88/400-453

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. Órabérek: délelőtt 2.200 Ft,
délután 2.530 Ft, éjszaka 2.860 Ft + jelenléti bónusz, és jégkrém csomag juttatás

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 247.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 246.000 Ft/hó

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

M-K. R. Sz.: 3440/2001;
M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;

A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

06-20/414-3177

Nyirádon május 21-22-én!

3 napos jegy: 10.500 Ft
Junior jegy: 5.500 Ft

RALLY CROSS
EURÓPA BAJNOKSÁG

Szurkoljunk együtt

a legjobbaknak!

SZABÓ KERTTECHNIKA

Eladó-üzletvezető kollégát felveszünk
tapolcai üzletünkbe teljes munkaidőbe

kerti gépek és alkatrészek értékesítéséhez.
Feltételek: érettségi, műszaki végzettség vagy

tapasztalat, stabil számítógépes ismeretek.
Jelentkezzen szakmai fényképes önéletrajzzal

emailben: szabo@kerttechnika.hu

A révfülöpi

felvételt hirdet
kiemelt bérezéssel,
éves jogviszonyba

az alábbi
munkakörbe:

Hillside
Apartments

szobaasszony.
Jelentkezés fényképes

önéletrajzzal május 31-ig az
info@hillsideapartments.hu

címen.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

Badacsonyba
a Park utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk
Tapolcáról vagy Badacsony környékéről.

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.

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

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

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Érdeklődni:
06-30/901-0765
06-30/106-1926

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ
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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

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével, szerelé-
sével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciákkal rendelkező
cégünk munkatársat keres az alábbi pozícióba
történő munkavégzésre:

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-142

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;

Havi, negyedéves és éves pénzügyi kimutatások készítése;
Mérlegelemzések, jelentési csomagok készítése;
A hatályos adójog és kereskedelmi jog szerinti számviteli kérdések vizsgálata,
elszámolási és értékelési különbözetek megállapítása, aktuális és halasztott adók
kiszámítása és könyvelése;
Belső interfészek, revizorok és adótanácsadók kapcsolattartója;
Készítsen feljegyzéseket, például részvényértékelést, HF értékelést és még sok mást
a főkönyvben;
Áfa-előleg bevallások előkészítése vagy elkészítése;
Különféle egyeztetési munkák, beleértve a vállalatközi egyeztetéseket is;
Közreműködés a számvitel területére vonatkozó belső szabályzatok, szabványok
meghatározásában;
BMD vállalatirányítási rendszer számviteli moduljának aktív kezelése.

Rendelkezik MS Office (Word, Excel) napi felhasználói szintű ismeretekkel;
Közép szintű angol VAGY német nyelvtudással rendelkezik, amelyet aktívan tud
használni;
Pénzügy- és számviteli képesítéssel rendelkezik;
Legalább 2 év releváns munkatapasztalattal rendelkezik;
Precíz, megbízható és strukturált a munkavégzése;
Csapatban jól együttműködő.

Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
Azonnali munkakezdés;
Bérezés megegyezés szerint;
Cafeteria;
Munkába járási támogatás.

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

• Könyvelő munkakörben

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével, szerelé-
sével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciákkal rendelkező
cégünk munkatársat keres az alábbi pozícióba
történő munkavégzésre:

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-142

Főbb feladatok, munkák:

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

Nemzetközi szállásfoglalás;
Szállásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése;
Szálláshelyekkel való folyamatos kapcsolattartás;
Személyzeti vezetővel való folyamatos egyeztetés;
Egyéb adminisztrációs tennivalók.

Jó kommunikációs készséggel rendelkezik;
Határozott, sikerorientált, dinamikus személyiség;
Rendelkezik MS Office (Word, Excel) napi felhasználói szintű
ismeretekkel;
Közép szintű német és/vagy angol nyelvtudással, amelyet aktívan
tud majd használni.

Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
Kreatív munkakör;
Azonnali munkakezdés;
Bérezés megegyezés szerint;
Cafeteria.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

• Szállás-ügyintéző

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. május 25.

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

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 25.

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.

A badacsonyi
szálloda és

a
munkatársakat keres

Hotel Bonvino

Kisfaludy-ház Étterem

munkakörbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 25.

FELSZOLGÁLÓ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre várunk.
Bővebb információ

a +36-30/205-1179-es
telefonszámon kérhető.

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 prémium minőségű termékeket előállító varrodánkba

munkakörökbe keressük új kollégáinkat.
Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és nyitott vagy a fejlő-
désre, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partnereink 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.
Teljesítményedet elismerő, korszerű munkakörnyezetben várunk!

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

varrónő, szabász

Köveskáli Káli Art Inn butik hotelbe
keresünk szakképzett, önmagára és

környezetére igényes

MASSZŐRT
rész- vagy teljes munkaidőre.

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

További információ: +36-30/922-8715

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervizdíj
és cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

- megbízható, stabil vállalati
háttér

- lendületes, jókedvű, támogató
csapat

- folyamatos fejlődési lehetőség

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY
(egyszerűsített foglalkoztatással is)

MOSODAI
SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezés:
Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:

hk@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

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha tenyésztéssel
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója

devecseri szarvasmarha telepére

Jelentkezéshez kérem küldje el önéletrajzát a
email címre vagy további információért érdeklődjön munkanapokon

a -as telefonszámon!

szemelyzet@somlo.hu

+36-70/930-1018

Szálláslehetőség biztosított!

Feladatok:
• Állatok gondozása, megfigyelése, észlelt rendellenességek jelzése,
• Állatjóléti és higiéniai feladatok ellátása,
• Oltás és vakcinázás protokollszerű elvégzése,
• Szarvasmarha szaporítással kapcsolatos feladatok

(mesterséges megtermékenyítés, szaporodásbiológiai vizsgálat,
ellési segítségnyújtás)

• Állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok
azonosítása, rögzítése, számítógépes adatnyilvántartás,
adminisztráció elvégzése,

• Esetenként műszakvezetői feladatok ellátása.

• Állattenyésztési/mezőgazdasági alapismeretek,
• Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeretek,
• Szakirányú végzettség,
• Állattartásban szerzett tapasztalat,
• Jó problémamegoldó képesség,
• Megbízhatóság, rugalmasság,
• Önálló, precíz munkavégzés,
• Jogosítvány.

• Inszeminátori és körmölői ismeretek.

• Stabil vállalati háttér, hosszú távú munka és karrierlehetőség,
• Kiemelkedő jövedelem,
• Szakmai fejlődés, felelősségteljes és kihívást jelentő változatos

feladatok

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Állategészségügyi szaksegéd (felcser)
munkatársat keres.

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

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

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Cellcomp Kft.
9500 Celldömölk, Építők útja 8.

8300 Tapolca, Sümegi u. 36.

Gyártósori automata és félautomata gépek beállítása,
üzemeltetése
Részvétel a tervszerű karbantartási munkákban
Üzemzavar esetén hibakeresés, hibaelhárítás, javítás
Átállásokban való közreműködés
Tartalékalkatrész készlet felügyelete
Németországi betanulásokban történő részvétel

Jelentkezés:
Telefonon: 87/510-900 vagy
emailben: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com

Gépgyártás/mechatronika/műszerész területen szerzett
alap/középfokú végzettség
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Alapfokú számítógépes ismeretek (Excel, Word, email)
Több műszakos munkarend vállalása (de/du, 3 műszak
esetenként)
Pontos, precíz munkavégzés

Automata és félautomata gépek karbantartásában
szerzett tapasztalat
PLC vezérelt gépek ismerete
Elektronikai ismeretek
Alapfokú pneumatikai ismeretek
Német nyelv ismerete

Stabil hosszú távú alkalmazás,
korszerű munkakörülmények
Versenyképes bérezési rendszer
Multinacionális környezet

tapolcai üzemébe

munkakörbe új munkatársat keres
GÉPBEÁLLÍTÓ / KARBANTARTÓ

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 16-tól május 20-ig:

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

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

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

karfiolleves, sertéspörkölt tarhonyával
zöldséges zellerleves grízgaluskával,
Temesvári tokány tésztával

tejszínes karalábéleves, paprikás krumpli
frankfurti leves, máglyarakás

fokhagymakrémleves, sajttal töltött borda rizzsel



Hamarosan nyíló
tapolcai áruházunkba

munkatársakat keresünk
eladó, pénztáros,

árufeltöltő munkakörbe.

Tel.: +36-30/396-8537

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

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

Keresse Ön is pénzügyi

tanácsadóját DÍJMENTESEN!

Keresse Ön is pénzügyi

tanácsadóját DÍJMENTESEN!

Legyen  Magyarország

legnagyobb bankjának

ügyfele és intézze ügyeit

INGYEN!

Legyen  Magyarország

legnagyobb bankjának

ügyfele és intézze ügyeit

INGYEN!

RENDELKEZÉSÉRE állok az Önök számára:
BABAVÁRÓ KÖLCSÖN
LAKÁSHITEL/INGATLANHITEL
CSOK
FALUSI CSOK
FOLYÓSZÁMLAHITEL

OTTHON HITELKÁRTYA
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
BANKSZÁMLANYITÁS
VÁLLALATI HITELEK ügyeiben

Az Ön pénzügyi partnere:
Elérhetőségek:

Hlavács Edina OTP Pénzügyi Pont Zrt.
Tel.: 06 30/694-7716  E-mail: edina.hlavacs@otpip.hu

Az Ön pénzügyi partnere:
Elérhetőségek:

Hlavács Edina OTP Pénzügyi Pont Zrt.
Tel.: 06 30/694-7716  E-mail: edina.hlavacs@otpip.hu

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Jelentkezni a telefonszámon vagy
az e-mail címen.

06-70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

TAPOLCA környékén keres állást?
Várjuk jelentkezését, ha vagy

végzettséggel szeretne egy korrekt,
stabil cégnél elhelyezkedni.

LAKATOS
HEGESZTŐ

Nyugdíjasok és pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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Adminisztrátort keres, napi 4 órában (7-11 óráig)
nettó 150.000 Ft fizetéssel 20 éves múltú építőipari cég,

Tapolca-Diszeli munkahelyre. Saját irodát biztosítunk,
és a bejárási költséget 100 %-ban megtérítjük.

Elvárás: minimum érettségi, Excel, Word felhasználói szintű
ismerete és magabiztos használata, B kategóriás jogosítvány,

saját autóhasználat, jó kommunikációs készség, határozottság.

Jelentkezést önéletrajzzal a
emailcímre kérjük.

stabil2003@gmail.com

További infó a 06-30/432-7387 számon.

Tapolcai építőipari cég

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.szlbau.hu

Építésvezető /
Művezető
munkatársat keres.

További információ: 06-30/263-40-01

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Mixerre és
nyerges autóra

sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

Mixerre és
nyerges autóra

sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
vatartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 26 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök, ingatlanközvetítő
Lesencetomaj zártkerti részén fel-
újítandó pince 1250 m2-es telek-
területtel eladó. Ir.ár: 2,8 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes állapotú
társasházi lakás eladó. Ir.ár: 29,5
mFt  Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán tanúhegyekre panorá-
más, 1144 m2-es összközműves
belterületi, beépíthető telek eladó.
Ir.ár: 16,5 mFt
A Csobánc lábánál ősi, de jó álla-
potú, tanúhegyekre panorámás,
csendes környezetű pince-prés-
ház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai konyha,
2 szoba, fürdőszoba helyiségekből
álló, kitűnő állapotú családi ház 2 ga-
rázzsal, pincével eladó. Ir.ár: 51,2 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 3 szobás, für-
dőszobás, kitűnő megközelíthető-
ségű állandó lakásként is használ-
ható hétvégi ház eladó. Ir.ár: 20,5
mFt T.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fizetéssel
keresek Badacsony 20 km-es kör-
zetében eladó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt, panziót.
T.: 06-20/959-6293 Török Tamás_____________________________

Megvásárolnám ingatlanát, ha
már úgy érzi, hogy se ideje, se ere-
je nincs megművelni, felújítani. Ki-
sebb ház, telek, földpince, gyü-
mölcsfás terület érdekelne. Tel.: 06-
20/4332-463_____________________________

Tapolcán Batsányi utcában, 173
m2-es telken 57 m2-es kis csalá-
di ház, kis udvarral, melléképüle-
tekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft,
Tel:06/30/425-6572_____________________________

Eladó Köveskál, Fekete-hegyen: pin-
ce-présház gyümölcsössel és külön
hrsz-en szőlőterület. Ir.ár: 25 mFt és
8 mFt. Érdeklődni: 06-30/511-4871_____________________________

Nagycsaládosok, összeköltözők!
Tapolcához közeli kis faluban te-
hermentes, 4 szobás, nappali kony-
hás, kétfürdős nagy családi ház fel-
újított állapotban, műanyag nyílá-
szárók, klíma, két autó beállóval a
parkosított gyümölcsfás udvarban
akár lakás vagy kisebb családi ház
beszámítással is eladó. Ir.ár: 68 mFt
Telefon: 06-20/578-6662 Ingatla-
nosok kérem, ne hívjanak. _____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó
családi házat (eladót vagy kia-
dót), lakást (eladót vagy kiadót),
nyaralót, gazdasági épületet, rak-
tárt, építési telket, zártkertet,
külterületet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környékén,
valamint Balaton-felvidéken, Káli-
medencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac tér-
nél). Köszönettel, Bódis Péter_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár azon-
nali fizetéssel is! Ingatlanok vé-
tele, eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Balatongyörökön 3.852 m2-es
balatoni panorámás telken 100
m2-es, kiváló állapotú, nádtetős
ház, nyaraló eladó. Akár 3 db  bel-
területi telek is kialakítható. Ár: 99,5
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön 1.550 m2 zártkerti te-
rület balatoni panorámával eladó.
Ár: 8,9 M Ft Ár: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Badacsonyi borászat pénzügyi
munkatársat keres 4-6 órában. Fel-
adatok: könyvelési munkálatok se-
gítése, számlák rögzítése, iktatása,
adminisztratív munka segítése.
Pénzügyi ismeret / tapasztalat szük-
séges. T.: +36-70/931-0986. Öné-
letrajzokat az iroda@bazaltbor.hu e-
mail címre várjuk._____________________________

Káptalantóti Mangalica csapata
hús-húskészítmény értékesítési
részlegére munkatársat keres teljes
munkaidős, éves állásra. A B ka-
tegóriás vezetői engedély előny!
Ugyan ide heti 1-2 napos, első-
sorban hétvégi (délelőtti) munka-
végzésre  is keresünk (akár nyug-
díjas vagy diák) munkatársakat! Ér-
deklődni a 30-286-1459-es tele-
fonszámon lehet._____________________________

A Káptalantóti Mangalica csapa-
tának állattenyésztési részlegére
traktoros munkatársat keresünk
teljes munkaidős, éves állásra. A B
kategóriás vezetői engedély ele-
gendő! Érdeklődni a 30-286-1459-
es telefonszámon lehet._____________________________

A badacsonyi Halászkert Étterem
meglévő csapata bővítéséhez
elsősorban szezonális munkára
konyhai tapasztalattal rendelke-
ző szakács, konyhai kisegítő és
mosogató kollégákat keres! Köl-
csönös megelégedés esetén éves
állást biztosítunk! Tanulók je-
lentkezését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megoldha-
tó! Jelentkezni telefonon: 06
20/220-3091 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Hegymagasi pincészet keres sző-
lész munkavállalót éves munka-
vállalással.  Feladatok: organikus
szőlőtermesztés, permetezési nap-
ló vezetése, szaktanácsadóval,
hegybíróval történő egyeztetés,
szőlészeti munkák szervezése és
irányítása, esetleges gépi munka-
végzés (traktorozás). Elvárások: B
kat. jogosítvány,előny mezőgazda-
sági gépkezelői jogosítvány és an-
gol nyelvtudás, megbízható, precíz
felelősségteljes munkavégzés. Amit
kínálunk: hosszú távú munkalehe-
tőség, versenyképes fizetés. Érd.:
06-20/249-77-07, vagy az info@
gilvesy.hu e-mail címen. _____________________________

Kerti munkához keresek segítséget
Hegyesdre havi 3 alkalomra. Tel.:
06-30/9403-191_____________________________

Tapolcai Büfébe női dolgozót fel-
veszek hétfői-keddi napokra, al-
kalmi bejelentéssel. Tel.: 06-30/812-
2214_____________________________
Kertészeti munkák elvégzésére
gyakorlott, önálló munkavégzésre
alkalmas traktorost keresünk! Fel-
adatok: kertészeti munkák, gépke-
zelés, szerelés, karbantartás. Elvá-
rások: B kat. jogosítvány, mező-
gazdasági gépkezelői jogosítvány,
megbízható, precíz felelősségteljes
munkavégzés. Amit kínálunk: hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy info@gilvesy.hu  e-
mail címen. _____________________________

Családi ház, 180 m2-es heti egy-
szeri takarítására keresek nem do-
hányzó, precíz, 30-55 közötti se-
gítséget. Árajánlatot kérek. Tel.: 06-
87/414-436_____________________________

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

Hamarosan nyíló tapolcai áru-
házunkba munkatársakat kere-
sünk eladó, pénztáros, árufeltöltő
munkakörbe. Tel: +36 30 396
8537_____________________________
Badacsonytomaji strandra lángo-
sost, pultost, konyhai kisegítőt,
diák munkaerőt felveszünk. Kie-
melt fizetés. Érd.: 06-20/964-3497_____________________________

Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendégkörrel
rendelkező, bejáratott szépségsza-
lonba heti 1-2 alkalommal, jó ke-
reseti lehetőséggel. A vendégkört
mi adjuk. Tel.: 06-70/244-1726_____________________________

Szent György-hegyi borászat reg-
geliztető pincért keres júniustól au-
gusztusig terjedő munkavégzésre.
Idegen nyelv ismerete előnyt jelent.
Érdeklődni: +36-30/997-1919_____________________________

Mixerre teherautó sofőrt és nyer-
ges autóra sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Pálkövei strandbüfébe munkatár-
sakat keresünk strandi ételek ké-
szítésére, fagyi árusításra, pizza sü-
tésre (betanítással is). Érd.: 06-
70/945-7298

Káptalantótiban csendes utcá-
ban 100 m2-es, egyedi gázfűtéses
( + vegyestüzelésű + kandallós )
összkomfortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári konyhával,
80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2
rendezett kerttel, kúttal eladó. Ár:
59,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen és környékén, Zala
és Somogy megyében valamint
Tapolcán és környékén, Veszp-
rém megyében lakást, családi há-
zat, hétvégi házat, területeket ke-
resek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 150 m2-es
egyszintes, 5 szobás, kő építésű
családi ház, 1886 m2-es belte-
rületi telken, további beépítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 24,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Csobánc Hajagos dűlőben össze-
sen 5470 m2, a 77-es útról köny-
nyen megközelíthető zártkerti te-
rület, 2500 m2 szőlővel, a feldol-
gozáshoz szükséges eszközökkel,
beépítési lehetőséggel eladó. Ár:
5,5 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás
családi ház fedett terasszal, ga-
rázzsal, 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_____________________________

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

Lesenceistvándon 3250 m2-es
zártkerti terület 4 éve telepített, ki-
váló minőségű kékfrankos szőlővel,
3 %-os beépíthetőséggel, szép ki-
látással, jó megközelíthetőséggel,
közel a belterülethez eladó. Ár: 12
M Ft  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es, két-
szintes, részben már felújított, lak-
ható épület, ház 2100 m2-es zárt-
kerti terület közel a belterülethez,
vízzel, villannyal eladó. Ár:  23,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es, ba-
latoni panorámás zártkerti terület, 2
%-os beépítési lehetőséggel eladó.
Mivel több, min. 2000 m2-es, a be-
építéshez szükséges telek is kialakít-
ható, amihez 1600 m2 gyümölcsöst
vagy szőlőt telepítése kell telepíteni.
Ár: 18,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-présház
eladó 4626 m2-es zártkerti terüle-
ten. A pince térképen is feltüntetett,
villany és  víz (ásott kút) van, fel-
ső szint ráépíthető. Ár: 16,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820

Tapolca belvárosában I. emeleti er-
kélyes, 1+2 félszobás téglalakás el-
adó. Ir.ár: 32,5 mFt. T.: 06-30/835-3152_____________________________

Tapolcán belvárosi 2 szoba, össz-
komfortos lakás eladó. Ir.ár: 15,5
mFt Tel.: 06-20/3720-400_____________________________

Sümegen a városközpontban na-
gyon jó fekvésű, napos, 2 szobás, klí-
más lakás garázzsal együtt tulajdo-
nostól eladó akár bútorozva is, azon-
nali költözési lehetőséggel. Érd.: 06-
30/330-1010, kizárólag 17 óra után. _____________________________

2 szobás gázfűtéses lakás a nyu-
gati városrészben eladó. Érd.: 06-
70/331-2305

Tapolca központjában 20 m2-en in-
gatlan kiadó. Érd.: 06-30/514-4783_____________________________

40 m2-es, bútorozott lakás kiadó,
nemdohányzó max. 2 fő részére.
Érd.: 06-30/634-5208_____________________________

Bútorozott albérletet keresek Ta-
polcán. Tel.: 06-30/323-8999_____________________________

Tapolca központjában szoba kiadó
közös konyha és fürdőszoba hasz-
nálattal egyedülálló lánynak, nőnek.
Tel.: 06-30/834-2130

Tapolcán, a Dobó lakótelepen kő-
garázs eladó. Tel.: 06-20/954-1230_____________________________

Tapolcán Május 1. utcában garázs
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
20/9240-982

Badacsony központjában frek-
ventált helyen, az ABC mellett 30
m2-es üzlethelyiség bérbe adó.
Érd.: 06-30/744-4553_____________________________

Tapolca Fő utcáján frekventált he-
lyen 80 és 50 m2-es üzlethelyiség,
irodának is kiválóan alkalmas júni-
us 1-től kiadó. Érd.: 06-30/9944-966

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése, fel-
iratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/
414-644, 414-678, 06-20/980-8059_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favéde-
lem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugulás-
elhárítás, kamerás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyomvo-
nalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóhá-
zak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, karbantar-
tását. Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképesen. T.:
06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-rendszer ki-
alakítást vállalok csaptelep cserétől
komplett felújításig. janoskiss@
gmail.com Tel.: 06-30/970-8012

SZOLGÁLTATÁS Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlábazat
tisztítása magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Varga Zol-
tán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor ház-
hozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény sze-
rint berendezzük bútorait! Teljeskö-
rű ingatlan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

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

Kőművesmunkák! Teljes körű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, vako-
lás, kerítések, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése, bontás, sitt
hordás. UI: fuvarozás, építési anyag
mozgatás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantar-
tás-új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
gmail.com, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált sze-
relő, villamos mérőhely kivitelezése.
T.: 06-20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhe-
lyek beüzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berendezések
javítása, villanyés gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok, bontás fejé-
ben kályhát viszek, esetenként ve-
szek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lomta-
lanítása, pincétől a padlásig rako-
dással, minden fajta hulladék el-
szállítás. Igény szerint ingatlan ta-
karítással. Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécsesek,
sírtisztítások, sírfelújítások, betű-
vésés. Szabó István kőfaragó mes-
ter Tapolca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biztonsá-
gi tanácsadás, gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

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

Kőműves munkákat, építés alaptól
a koszorúig, belső átalakítást, tér-
kövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-30/273-
3261 Uitt: önállóan dolgozni tudó
kőművest alkalmaznék.

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permetezést, fűny-
írást, kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöldhulladék
elszállítást, sitt hordást és sziklak-
ertek építését. Nyaralók és panziók
éves karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka, szám-
laképesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingat-
lanok teljes körű villamos hálózatá-
nak kivitelezése, meglévő hálózatok
felújítása. Megbízható, precíz, kor-
rekt munkavégzés, természetesen
garanciával. Bízza ránk a komplett
villamos kivitelezést és nem fog csa-
lódni.  Villamos biztonsági felülvizs-
gálatok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanyszerelés
elektronvillanyszereles@gmail.com
06-30/984-6645_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábazatok,
tető tisztítását, veszélyes fák kivá-
gását, bozótirtást, zöld területek gon-
dozását, méterfa kuglizását, vállalom.
Takács Attila Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák kivá-
gása Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Tuskómarás E-mail:
kardosalpin@gmail.com Tel.: +36
30 251 6225 KardosAl-pin - Kardos
Gergő e.v._____________________________

Villanyszerelés hatékonyan, rö-
vid határidővel. APAFI Villamosság
Bt. Tel.: 06-30/373-5329_____________________________

Klímaszerelés, telepítés, karban-
tartás, tisztítás, villanyszerelés ked-
vező áron. +36-20/425-4468_____________________________

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is), Fű-
kaszálás, Sövényvágás, Tuják for-
mázása, Fakivágás, Gallyazás, Ág-
darálás, Zöldhulladék elszállítás.
Számlaképes, megbízható munka.
Időpont foglalás szükséges! Ta-
polca és környéke. Kiss Bence e.v.
06-70/330-4272_____________________________

Weblapkészítés egyéneknek és
cégeknek, tanároknak 50 % ked-
vezmény. Érd.: 06-20396-4753_____________________________

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

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Uitt: cserépkályhák, kan-
dallók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

Lakodalmakra, rendezvényekre,
születésnapokra, névnapokra ze-
nélést vállalok. 06-30/427-6014_____________________________

Szobafestést, Mázolást, Tapétázást
vállalok rövid határidővel, ingyenes
árajánlat! Tel.: 06-30/427-6014 _____________________________

Tetődoktor Régi hajlott tetők javí-
tása, cseréje, beázás elhárítás, bá-
dogozás, Lindab tető, új tető cse-
repezése, kisebb javítások, SOS
munkák is. 0670/757-5455_____________________________

Vállalok: fűnyírást, tereprendezést,
kisebb kertépítést, fűkaszálást, sző-
lővel kapcsolatos alkalmi esetleg
éves gondozást. T.:06-30/751-1896_____________________________

Fűnyírást, sövénynyírást vállalok
nagy területen is John Deere kist-
raktorral. Megbízható referenciával,
számlaképesen. T.: 06-30/856-4432_____________________________

Faépítmények: teraszok, pergo-
lák, garázsok és könnyűszerkezetes
nyaralók építését Balatonszepezden
és környékén vállalok. Tel.: 06-
30/779-0980 _____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Suzuki Ignis 1,3 GC 2003.VI. havi,
piros, jó állapotban eladó. Ára:
500.000 Ft. Fűnyírótraktort beszá-
mítok. Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. 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 minő-
ségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267_____________________________

Minőségi termőföld, valamint ho-
mok (nem vakolásra való) eladó Ta-
polcán, helyszíni felrakással vagy ki-
szállítással is kérhető. Érd.: 06-
70/886-68-08_____________________________

Eladó utánfutóra szerelt, vontatható
4x2 m-es árusító pavilon.  Érdek-
lődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Antik könyveket, zsolnai porce-
lánt, szobrokat, régi pénzeket, népi
kerámiát és tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Budai József régiség felvásárló,
készpénzért vásárolok, hagyatékot,
örökségeket, herendit, zsolnait, ki-
tüntetéseket, pénzérméket, bútorokat,
festményeket, ezüstnemüket, órákat.
e-mail: antik@magyaantik.hu, Tele-
fon/viber: 06-70/673-7787_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, ki-
váló állapotban. Nyomtáv:140 cm,
szélesség 115 cm. üzemóra: 1051.
Eladó talajmaró 1,50 m-es, 1 m-es
fűkasza, és egy padka-vibróhenger.
Érdeklődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Vásárolnék horganyzott kádakat ki-
csit, nagyot, fateknőt, fa melencét,
disznóvágó bontó asztalokat, lá-
basokat, fazekakat, zsíros véndőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

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

Tükörbársony kanapé, testmasz-
szírozó, régi tölthető szódásüvegek,
nagy nyúlketrec, kávéskészlet eladó
Tapolcán. Tel.: 06-30/504-1660_____________________________

URSA üveggyapot DF37/10 cm te-
kercses tavalyi áron eladó. Össze-
sen: 130 m2 Tel.: 06-30/779-0980_____________________________

Elliptikus tréner edzőgép 28.000 Ft-
ért eladó. Tel.: +36-30/3766-690_____________________________

Palánta eladó Zalahaláp hegyen a
Bánya úton (temetőtől 200 m-re).
Tel.: 06-20/244-7629_____________________________

Kiskocka bálás széna eladó. Érd.:
06-30/264-3944_____________________________

Puli kiskutyák eladók. Egy fiú, két
lány keresik szerető gazdijukat.
Érd.: 06-30/9462533_____________________________

Megunt, vagy működésképtelen
háztartási és más gépeit és egyéb
fémhulladékát ingyen átveszem.
Ezen kívül lomtalanítást vállalok.
Tel.: 06-70/211-5124_____________________________

Zanussi villanytűzhely új állapotban
garanciával eladó Tapolcán. Tel.: 06-
20/326-6978_____________________________

3D-s Antracit szürke zsindely 40
m2 eladó. Eredeti csomagolás.
Érd.: 06-30/927-8390_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE, pro-
fi ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó),térkő porszívó, asztali és állvá-
nyos fúrógépek 220/380V, párael-
szívó gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, benzinmotoros
önjáró lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú újszerű,
Wacker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új, faeszterga 1000 mm, 2 késes
vágópult fűnyírótraktorhoz, Yamaha
Mint újszerű robogó, Bosch kézi
ytong- és téglavágó fűrész, hordoz-
ható ipari ventillátor 220 V, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók, elektro-
mos és benzinmotoros fűszegély
vágók, betonkeverők 220/380 V el-
adó. Szállítás megoldható! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Iseki 16 le, Robi 8 LE Rotával sza-
lagfűrész élező gyári, szalagfűrész
tompa hegesztő, szalagfűrész kis-
kőrösi 600-as, mini dömper, kör-
fűrész élező. Tel.: 06-20/232-6506

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Elektromos kerékpárok, io elektro-
mos robogó, Sachs 30 cm3-es ben-
zinmotoros kerékpár, benzin és dízel
oldalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-
ig, kézi körfűrészek, oszlopos fúró,
Honda motoros Bomag lapvibrátorok
75-100 kg, Vibromax 1300 dízel
lapvibrátor 130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jonsered
újszerű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fémvágó fű-
rész új, légpuska, Honda aggregá-
torok 2-6,5 KW/220V, hordozható kis-
méretű áramfejlesztők, állványos
vizes köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempevá-
gók, csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más, amire ön-
nek szüksége lehet, érdeklődjön!
Hibás kisgép akkuk javítása cella-
cserével! Tel.: 06-30/457-7200, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 – 25
T, dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350 mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kugli-
hasító hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac
-Echo háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, lombszívó-fúvó
gépek, benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és me-
legvizes sterimók, benzinmotoros
és elektromos hordozható vízszi-
vattyúk, akkutöltők 6-12-24 V-os
normál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16 funkciós
faipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres új
kompresszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma, 5x2 m-es kismerülésű
vitorlás hajótest horgászcsónaknak
eladó. Tel.:06-30/457-7200, 06-
87/701-018_____________________________

Automata ablakos és felültöltős,
mikró AEG és Siemens porszívó ki-
tűnő állapotban eladók. Tel.: 06-
30/4054-552_____________________________

Keresek fűnyíró traktort megvé-
telre, javításra szoruló is érdekelne.
Tel.: 06-30/564-3172_____________________________

Eladó 2021-es áremelés előtti áron
8 db 2100x60x60, 4 db
2000x60x60 zárt szerelvény 4x6 m
(80.000 Ft). Érd.: 06-70/416-7624_____________________________

1 hónapot használt több funkciós
betegágy Dekubitusz (felfekvést
megelőző) és vízhatlan, lemosható
matraccal féláron eladó. Fotót tu-
dok küldeni. Tel.: 06-20/482-5169_____________________________

Februárban született bárányok, 4
fekete jerke, 1 fehér kos eladó. Tel.:
06-20/238-48-82

_____________________________

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

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

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

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

Kiváló minőségű cser, akác tűzifa
eladó 31.000 Ft (1x1x1,7), 21.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget.
Érd.: 06-30/604-2395_____________________________

Tűzifa kapható! Cser méterfa erdei
m3, cser, 100 %-ban hasított mé-
terfa erdei m3, cser konyhakész
száraz erdei m3 eladó. Érd.: 06-
20/232-6506, 06-20/452-5592

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ki-
sapátira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen Köl-
csey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Badacsonyba a Park utcai do-
hányboltba eladó munkatársat
keresünk Tapolcáról vagy Bada-
csony környékéről. Fényképes
önéletrajzát az alábbi email-cím-
re küldheti: trafikallaslehetoseg
@gmail.com_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva tar-
tó étterembe felszolgáló, szakács,
konyhai kisegítő kollégát keresünk.
Érd: 06-70/428-1800_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állásra
akár azonnali kezdéssel, gyakor-
lattal, vagy gyakorlat nélkül pizza
sütő munkatársat felveszünk. Tel.:
06-70/945-2008_____________________________

Révfülöpre, Ábrahámhegyre, Zán-
kára Napozóágy, Trambulin, Gokart
kölcsönzőbe keresünk férfi mun-
katársakat szezonra. Szállást szük-
ség esetén biztosítunk. Érd.: 06-
70/244-1726_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a Klast-
romhoz Wellness Vendégházba Ba-
dacsonyörsön. Reggeliztetés, taka-
rítás, mosás, vasalás. Éves állásra és
idénymunkára is. Kiváló csapat, tisz-
tességes fizetés , gyönyörű környe-
zet. Jelentkezni fényképes Önéletrajz-
zal recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Kőművest keresek. valamint hom-
lokzati állvány bérbeadása, gépi
földmunka végzés. Tel.: 06-70/430-
5487_____________________________
Révfülöpi Császtai strandon lévő
büfébe lángos sütőt keresek nyári
szezonra. Amennyiben nincs ta-
pasztalata, betanítjuk. Útiköltsé-
get térítjük. Érd.: 06-70/237-5252_____________________________

Szent György-hegyi pincészet mun-
katársat keres szőlő és pincemun-
kára! Amit mi nyújtunk: egész
éves, bejelentett állás, korrekt fi-
zetés, kellemes munkakörnyezet,
családias légkör.  Amit várunk:
pontos, precíz munkavégzés, ön-
állóság, igényesség. Jelentkezni
telefonon (06-30/942-3174) vagy e-
mailben (info@ nyaripince.hu) le-
het!_____________________________
Szent György-hegyi borteraszunk-
ra keresünk a nyári időszakra napi
4 illetve főszezonban napi 7 órára
felszolgálót. Amit nyújtani tudunk:
emberközpontú vendéglátás, csa-
ládias, meghitt légkör, stílusos kör-
nyezet, sokrétű munkakör, kulturált
vendégkör. Amit várunk: emberek
szeretete, önállóság, megbízható,
alapos munkavégzés, érdeklődés a
borok és a gasztronómia iránt, igé-
nyesség, pontosság, nyelvisme-
ret, jogosítvány, autó. Jelentkezni
telefonon (06309423174) vagy e-
mailben (info@nyaripince.hu) le-
het!_____________________________
Szent György-hegyi pincészet ke-
res traktoros munkatársat. Amit mi
nyújtunk: egész éves, bejelentett ál-
lás, korrekt fizetés, kellemes mun-
kakörnyezet.  Amit várunk: pontos,
precíz munkavégzés, önállóság,
igényesség. Jelentkezni telefonon
(06-30/942-3174) vagy e-mailben
(info@ nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Balatonedericsi strand büfénkbe,
Szakács kollégát, Konyhai dolgozót
, Pultost keresünk! Akár részmun-
kaidő-ben is. Diákok és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! T.: 06-
30/984-1132_____________________________

Vagyonőri végzettséggel rendel-
kező kollégákat keresünk kékkúti te-
lephelyen történő munkavégzéshez.
Érd.: 06-30/825-2510, berikildi88@
gmail.com_____________________________

Kertgondozáshoz, kertépítéshez
munkaerőt alkalmaznék. Tel.: 06-
30/844-1685_____________________________

Csapatunk bővítéseként egész
éves állásra vagy csak szezonra
szakácsot, konyhai kisegítő-taka-
rítót és recepcióst keresünk akár
azonnali belépéssel. Kulturált mun-
kakörnyezet, családias légkör, biz-
tos jövedelem. Bejelentett állást,
dolgozói étkezést, munkábajárási tá-
mogatást kínálunk. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal a 
revfulop@lutheran.hu címen. Rév-
fülöp, Evangélikus Oktatási Központ._____________________________

Gépkocsivezetőt felveszek mi-
xerre és nyerges billencs jármű-
vekre. Tel.:  06-30/939-4804 _____________________________

Építőipari Kft. kőműves, betanított
kőműves illetve segédmunkás kol-
légát keres bejelentett 8 órás mun-
karendben. Éves szabadság, mun-
karuha biztosított. Munkabér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-30/455-
9006, 06-30/224-2450

Adminisztrátort keresek napi 4 órá-
ba (7-11 óráig) nettó 150.000 Ft fi-
zetéssel. 20 éves múltú építőipari
cég, Tapolca-Diszeli munkahelyre.
Saját irodát biztosítunk, és a bejá-
rási költséget 100 %-ban megté-
rítjük. Elvárás: minimum érettségi,
Excel, Word felhasználó szintű is-
merete és magabiztos használata,
B kat. jogosítvány, saját autóhasz-
nálat, jó kommunikációs készség,
határozottság. Jelentkezését Öné-
letrajzzal a stabil2003@gmail.com
e-mail címre kérjük. További info:
06-30/432-7387 számon._____________________________

Segédmunkást keresek építőipa-
ri munkára. Bér: 22 nap alatt net-
tó 286.000 Ft + 100 %-os bejárá-
si költségtérítés Tapolcára. Érd.: 06-
30/432-7387_____________________________

Badacsonyi borászat tapasztalt
pincemunkást keres éves állásra 8
órában.Feladatok: borászati min-
dennapok segítése. Tel.: +36-
20/402-7766, mely hétfőtől pén-
tekig 08.00 és 16.00 óra között hív-
ható._____________________________
Dream Team étterem éves állásra
konyhai tapasztalattal rendelkező,
étel előkészítő munkatársat keres.
Tel: 06-30/901-9849._____________________________

Bolti eladót keresek Badacsony-
tomajra délelőttös műszakra, szak-
képesítés nem feltétel. Tel.: 06-
70/600-1928_____________________________

Vendégházba júniusi kezdéssel
takarítónőt felveszünk. Érd.: 06-
30/470-2796_____________________________

Teljes munkaidős SZAKÁCS mun-
katársat keresünk a szigligeti Arany-
patkó Kisvendéglőbe éves vagy
szezonális munkára. Bérezés: net-
tó 22.000 Ft / nap + 13. havi fize-
tés Jelentkezés: fodor.mark.hu@
gmail.com vagy a +36 30 217
9981 telefonszámon._____________________________

Teljes munkaidős felszolgáló kollé-
gát keresünk a szigligeti Aranypat-
kó Kisvendéglőbe éves vagy szezo-
nális munkára. Bérezés nettó: 18.000
Ft / nap + 13. havi fizetés + bor-
ravaló Jelentkezés: fodor.mark.hu@
gmail.com vagy a +36 30 217
9981 telefonszámon._____________________________

Vonyarcvashegyre Hotelba, nyá-
ri szezonra keresünk munkatársa-
kat, az alábbi pozíciókba: recepci-
ós, reggeliztető, takarítónő. Diákok
és nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk. Bővebb információ a 06-
70/9490049 telefonszámon kérhe-
tő. Jelentkezését elküldheti a 
vonyarchotel@gmail.com e-mail
címre a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével. _____________________________

Tapolcán idősgondozást vállalok ott
lakással. Tel.: 06-30/323-8999_____________________________

Tapolca, Fórum ABC-be szakkép-
zett, munkájára igényes, dolgozni
akaró és tudó alkalmazottat kere-
sünk éves állásra! Jelentkezni te-
lefonon minden nap 10-19 óráig:
06-70/945-2008, illetve szakmai
önéletrajzzal emailben: 
forumabctapolca@gmail.com_____________________________

Ábrahámhegyi strandi büfébe pul-
tost, konyhai kisegítőt és fagyi
árust keresünk. Diákok jelentkezé-
sét is várjuk. Tel.: 06-20/9240-982_____________________________

Építőiparban jártas, autóval ren-
delkező segédmunkást keresek Le-
senceitvándi telephellyel. Bérezés
17.000 Ft/nap Érd.: 06-30/446-
9345_____________________________
Badacsonyi Borászat pincemun-
kára kollégát keres. Bérezés meg-
egyezés szerint- Érd.: 06-30/868-
1361-es telefonszámon várjuk._____________________________

Villamossági üzletünkbe kere-
sünk munkatársat éves állásra
Tapolcán. Műszaki beállítottság,
számítógépes alapismeret szük-
séges. Érd.: 06-30/9698-480_____________________________

Szakácsot, férfi konyhai kisegítőt,
konyhalányt/takarítónőt felveszünk
balatonrendes-pálkövei üdülőbe.
Mobil: 06-20/9430-643

Közúti elsősegély tanfolyam, kis-
csoportos vizsgafelkészítés indul
2022. május 21. szombat, 8.00 Ta-
polca, Nyárfa utca 3. Irodaház föld-
szint (Fülöp kert kertészet mellett).
Bejárat az irodaház előtti murvás
parkoló felől. Előzetes jelentkezés
szükséges. Tel.: 06-30/709-1959 e-
m a i l :  
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735_____________________________

Angol oktatás minden szinten.
skypeonangolul.hu Érd.: 06-20/396-
4753

OKTATÁS

MEGHÍVÓ A CSIGÓ ART FEST -
2022 fesztivál megnyitó esemé-
nyére. Időpont 2022 május 28,
szombat, 19 óra. Helyszín: 8286
Gyulakeszi, Kossuth Lajos utca
109. Csigó Malom műemléképület.
A fesztivál a VEB 2023 Európa Kul-
turális Fővárosa keretében kerül
megrendezésre. A rendezvény prog-
ramja: kiállítás megnyitó a kecske-
méti Leskowsky Hangszergyűjte-
mény anyagából, Barabás Márton
Prima díjas festőművész "Zongora
szobrok és kottakönyvek" című al-
kotásaiból, R. Törley Mária zenei té-
májú kisplasztikáiból, valamint fest-
mények az Első Magyar Látványtár
gyűjteményéből.  Megnyitja dr. Ak-
nai Katalin művészettörténész. Kon-
cert Krulik Eszter hegedűművész és
Schlanger Tamás zongoraművész
közreműködésével. Kisérőprogram
borkóstolóval. A belépés ingyenes
de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kapcsolat: Bartunek Katalin, Tel.: 06
20 534 1333, e-mail: 
bartunek.katalin@gmail.com

PROGRAM

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

72 éves férfi barátnőt keres. Tel.:
06-20/493-4038

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 

17 ÓRAKOR



Hamarosan nyíló
tapolcai áruházunkba

munkatársakat keresünk
eladó, pénztáros,

árufeltöltő munkakörbe.

Tel.: +36-30/396-8537

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

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

Keresse Ön is pénzügyi

tanácsadóját DÍJMENTESEN!

Keresse Ön is pénzügyi

tanácsadóját DÍJMENTESEN!

Legyen  Magyarország

legnagyobb bankjának

ügyfele és intézze ügyeit

INGYEN!

Legyen  Magyarország

legnagyobb bankjának

ügyfele és intézze ügyeit

INGYEN!

RENDELKEZÉSÉRE állok az Önök számára:
BABAVÁRÓ KÖLCSÖN
LAKÁSHITEL/INGATLANHITEL
CSOK
FALUSI CSOK
FOLYÓSZÁMLAHITEL

OTTHON HITELKÁRTYA
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
BANKSZÁMLANYITÁS
VÁLLALATI HITELEK ügyeiben

Az Ön pénzügyi partnere:
Elérhetőségek:

Hlavács Edina OTP Pénzügyi Pont Zrt.
Tel.: 06 30/694-7716  E-mail: edina.hlavacs@otpip.hu

Az Ön pénzügyi partnere:
Elérhetőségek:

Hlavács Edina OTP Pénzügyi Pont Zrt.
Tel.: 06 30/694-7716  E-mail: edina.hlavacs@otpip.hu

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

Jelentkezni a telefonszámon vagy
az e-mail címen.

06-70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

TAPOLCA környékén keres állást?
Várjuk jelentkezését, ha vagy

végzettséggel szeretne egy korrekt,
stabil cégnél elhelyezkedni.

LAKATOS
HEGESZTŐ

Nyugdíjasok és pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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Adminisztrátort keres, napi 4 órában (7-11 óráig)
nettó 150.000 Ft fizetéssel 20 éves múltú építőipari cég,

Tapolca-Diszeli munkahelyre. Saját irodát biztosítunk,
és a bejárási költséget 100 %-ban megtérítjük.

Elvárás: minimum érettségi, Excel, Word felhasználói szintű
ismerete és magabiztos használata, B kategóriás jogosítvány,

saját autóhasználat, jó kommunikációs készség, határozottság.

Jelentkezést önéletrajzzal a
emailcímre kérjük.

stabil2003@gmail.com

További infó a 06-30/432-7387 számon.

Tapolcai építőipari cég

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.szlbau.hu

Építésvezető /
Művezető
munkatársat keres.

További információ: 06-30/263-40-01

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Mixerre és
nyerges autóra

sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

Mixerre és
nyerges autóra

sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
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518 Ft/l

259
Ft/db

289
Ft/db

349
Ft/db

0,33 l

0,5 l

875 Ft/l

698 Ft/l

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
vatartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 26 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök, ingatlanközvetítő
Lesencetomaj zártkerti részén fel-
újítandó pince 1250 m2-es telek-
területtel eladó. Ir.ár: 2,8 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes állapotú
társasházi lakás eladó. Ir.ár: 29,5
mFt  Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán tanúhegyekre panorá-
más, 1144 m2-es összközműves
belterületi, beépíthető telek eladó.
Ir.ár: 16,5 mFt
A Csobánc lábánál ősi, de jó álla-
potú, tanúhegyekre panorámás,
csendes környezetű pince-prés-
ház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai konyha,
2 szoba, fürdőszoba helyiségekből
álló, kitűnő állapotú családi ház 2 ga-
rázzsal, pincével eladó. Ir.ár: 51,2 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 3 szobás, für-
dőszobás, kitűnő megközelíthető-
ségű állandó lakásként is használ-
ható hétvégi ház eladó. Ir.ár: 20,5
mFt T.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fizetéssel
keresek Badacsony 20 km-es kör-
zetében eladó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt, panziót.
T.: 06-20/959-6293 Török Tamás_____________________________

Megvásárolnám ingatlanát, ha
már úgy érzi, hogy se ideje, se ere-
je nincs megművelni, felújítani. Ki-
sebb ház, telek, földpince, gyü-
mölcsfás terület érdekelne. Tel.: 06-
20/4332-463_____________________________

Tapolcán Batsányi utcában, 173
m2-es telken 57 m2-es kis csalá-
di ház, kis udvarral, melléképüle-
tekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft,
Tel:06/30/425-6572_____________________________

Eladó Köveskál, Fekete-hegyen: pin-
ce-présház gyümölcsössel és külön
hrsz-en szőlőterület. Ir.ár: 25 mFt és
8 mFt. Érdeklődni: 06-30/511-4871_____________________________

Nagycsaládosok, összeköltözők!
Tapolcához közeli kis faluban te-
hermentes, 4 szobás, nappali kony-
hás, kétfürdős nagy családi ház fel-
újított állapotban, műanyag nyílá-
szárók, klíma, két autó beállóval a
parkosított gyümölcsfás udvarban
akár lakás vagy kisebb családi ház
beszámítással is eladó. Ir.ár: 68 mFt
Telefon: 06-20/578-6662 Ingatla-
nosok kérem, ne hívjanak. _____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó
családi házat (eladót vagy kia-
dót), lakást (eladót vagy kiadót),
nyaralót, gazdasági épületet, rak-
tárt, építési telket, zártkertet,
külterületet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környékén,
valamint Balaton-felvidéken, Káli-
medencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac tér-
nél). Köszönettel, Bódis Péter_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár azon-
nali fizetéssel is! Ingatlanok vé-
tele, eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Balatongyörökön 3.852 m2-es
balatoni panorámás telken 100
m2-es, kiváló állapotú, nádtetős
ház, nyaraló eladó. Akár 3 db  bel-
területi telek is kialakítható. Ár: 99,5
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön 1.550 m2 zártkerti te-
rület balatoni panorámával eladó.
Ár: 8,9 M Ft Ár: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Badacsonyi borászat pénzügyi
munkatársat keres 4-6 órában. Fel-
adatok: könyvelési munkálatok se-
gítése, számlák rögzítése, iktatása,
adminisztratív munka segítése.
Pénzügyi ismeret / tapasztalat szük-
séges. T.: +36-70/931-0986. Öné-
letrajzokat az iroda@bazaltbor.hu e-
mail címre várjuk._____________________________

Káptalantóti Mangalica csapata
hús-húskészítmény értékesítési
részlegére munkatársat keres teljes
munkaidős, éves állásra. A B ka-
tegóriás vezetői engedély előny!
Ugyan ide heti 1-2 napos, első-
sorban hétvégi (délelőtti) munka-
végzésre  is keresünk (akár nyug-
díjas vagy diák) munkatársakat! Ér-
deklődni a 30-286-1459-es tele-
fonszámon lehet._____________________________

A Káptalantóti Mangalica csapa-
tának állattenyésztési részlegére
traktoros munkatársat keresünk
teljes munkaidős, éves állásra. A B
kategóriás vezetői engedély ele-
gendő! Érdeklődni a 30-286-1459-
es telefonszámon lehet._____________________________

A badacsonyi Halászkert Étterem
meglévő csapata bővítéséhez
elsősorban szezonális munkára
konyhai tapasztalattal rendelke-
ző szakács, konyhai kisegítő és
mosogató kollégákat keres! Köl-
csönös megelégedés esetén éves
állást biztosítunk! Tanulók je-
lentkezését is szívesen fogadjuk!
Szállás, igény szerint megoldha-
tó! Jelentkezni telefonon: 06
20/220-3091 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Hegymagasi pincészet keres sző-
lész munkavállalót éves munka-
vállalással.  Feladatok: organikus
szőlőtermesztés, permetezési nap-
ló vezetése, szaktanácsadóval,
hegybíróval történő egyeztetés,
szőlészeti munkák szervezése és
irányítása, esetleges gépi munka-
végzés (traktorozás). Elvárások: B
kat. jogosítvány,előny mezőgazda-
sági gépkezelői jogosítvány és an-
gol nyelvtudás, megbízható, precíz
felelősségteljes munkavégzés. Amit
kínálunk: hosszú távú munkalehe-
tőség, versenyképes fizetés. Érd.:
06-20/249-77-07, vagy az info@
gilvesy.hu e-mail címen. _____________________________

Kerti munkához keresek segítséget
Hegyesdre havi 3 alkalomra. Tel.:
06-30/9403-191_____________________________

Tapolcai Büfébe női dolgozót fel-
veszek hétfői-keddi napokra, al-
kalmi bejelentéssel. Tel.: 06-30/812-
2214_____________________________
Kertészeti munkák elvégzésére
gyakorlott, önálló munkavégzésre
alkalmas traktorost keresünk! Fel-
adatok: kertészeti munkák, gépke-
zelés, szerelés, karbantartás. Elvá-
rások: B kat. jogosítvány, mező-
gazdasági gépkezelői jogosítvány,
megbízható, precíz felelősségteljes
munkavégzés. Amit kínálunk: hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy info@gilvesy.hu  e-
mail címen. _____________________________

Családi ház, 180 m2-es heti egy-
szeri takarítására keresek nem do-
hányzó, precíz, 30-55 közötti se-
gítséget. Árajánlatot kérek. Tel.: 06-
87/414-436_____________________________

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

Hamarosan nyíló tapolcai áru-
házunkba munkatársakat kere-
sünk eladó, pénztáros, árufeltöltő
munkakörbe. Tel: +36 30 396
8537_____________________________
Badacsonytomaji strandra lángo-
sost, pultost, konyhai kisegítőt,
diák munkaerőt felveszünk. Kie-
melt fizetés. Érd.: 06-20/964-3497_____________________________

Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendégkörrel
rendelkező, bejáratott szépségsza-
lonba heti 1-2 alkalommal, jó ke-
reseti lehetőséggel. A vendégkört
mi adjuk. Tel.: 06-70/244-1726_____________________________

Szent György-hegyi borászat reg-
geliztető pincért keres júniustól au-
gusztusig terjedő munkavégzésre.
Idegen nyelv ismerete előnyt jelent.
Érdeklődni: +36-30/997-1919_____________________________

Mixerre teherautó sofőrt és nyer-
ges autóra sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Pálkövei strandbüfébe munkatár-
sakat keresünk strandi ételek ké-
szítésére, fagyi árusításra, pizza sü-
tésre (betanítással is). Érd.: 06-
70/945-7298

Káptalantótiban csendes utcá-
ban 100 m2-es, egyedi gázfűtéses
( + vegyestüzelésű + kandallós )
összkomfortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári konyhával,
80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2
rendezett kerttel, kúttal eladó. Ár:
59,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen és környékén, Zala
és Somogy megyében valamint
Tapolcán és környékén, Veszp-
rém megyében lakást, családi há-
zat, hétvégi házat, területeket ke-
resek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 150 m2-es
egyszintes, 5 szobás, kő építésű
családi ház, 1886 m2-es belte-
rületi telken, további beépítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 24,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Csobánc Hajagos dűlőben össze-
sen 5470 m2, a 77-es útról köny-
nyen megközelíthető zártkerti te-
rület, 2500 m2 szőlővel, a feldol-
gozáshoz szükséges eszközökkel,
beépítési lehetőséggel eladó. Ár:
5,5 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás
családi ház fedett terasszal, ga-
rázzsal, 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_____________________________

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

Lesenceistvándon 3250 m2-es
zártkerti terület 4 éve telepített, ki-
váló minőségű kékfrankos szőlővel,
3 %-os beépíthetőséggel, szép ki-
látással, jó megközelíthetőséggel,
közel a belterülethez eladó. Ár: 12
M Ft  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es, két-
szintes, részben már felújított, lak-
ható épület, ház 2100 m2-es zárt-
kerti terület közel a belterülethez,
vízzel, villannyal eladó. Ár:  23,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es, ba-
latoni panorámás zártkerti terület, 2
%-os beépítési lehetőséggel eladó.
Mivel több, min. 2000 m2-es, a be-
építéshez szükséges telek is kialakít-
ható, amihez 1600 m2 gyümölcsöst
vagy szőlőt telepítése kell telepíteni.
Ár: 18,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-présház
eladó 4626 m2-es zártkerti terüle-
ten. A pince térképen is feltüntetett,
villany és  víz (ásott kút) van, fel-
ső szint ráépíthető. Ár: 16,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820

Tapolca belvárosában I. emeleti er-
kélyes, 1+2 félszobás téglalakás el-
adó. Ir.ár: 32,5 mFt. T.: 06-30/835-3152_____________________________

Tapolcán belvárosi 2 szoba, össz-
komfortos lakás eladó. Ir.ár: 15,5
mFt Tel.: 06-20/3720-400_____________________________

Sümegen a városközpontban na-
gyon jó fekvésű, napos, 2 szobás, klí-
más lakás garázzsal együtt tulajdo-
nostól eladó akár bútorozva is, azon-
nali költözési lehetőséggel. Érd.: 06-
30/330-1010, kizárólag 17 óra után. _____________________________

2 szobás gázfűtéses lakás a nyu-
gati városrészben eladó. Érd.: 06-
70/331-2305

Tapolca központjában 20 m2-en in-
gatlan kiadó. Érd.: 06-30/514-4783_____________________________

40 m2-es, bútorozott lakás kiadó,
nemdohányzó max. 2 fő részére.
Érd.: 06-30/634-5208_____________________________

Bútorozott albérletet keresek Ta-
polcán. Tel.: 06-30/323-8999_____________________________

Tapolca központjában szoba kiadó
közös konyha és fürdőszoba hasz-
nálattal egyedülálló lánynak, nőnek.
Tel.: 06-30/834-2130

Tapolcán, a Dobó lakótelepen kő-
garázs eladó. Tel.: 06-20/954-1230_____________________________

Tapolcán Május 1. utcában garázs
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
20/9240-982

Badacsony központjában frek-
ventált helyen, az ABC mellett 30
m2-es üzlethelyiség bérbe adó.
Érd.: 06-30/744-4553_____________________________

Tapolca Fő utcáján frekventált he-
lyen 80 és 50 m2-es üzlethelyiség,
irodának is kiválóan alkalmas júni-
us 1-től kiadó. Érd.: 06-30/9944-966

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése, fel-
iratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/
414-644, 414-678, 06-20/980-8059_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favéde-
lem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugulás-
elhárítás, kamerás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyomvo-
nalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóhá-
zak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, karbantar-
tását. Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképesen. T.:
06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-rendszer ki-
alakítást vállalok csaptelep cserétől
komplett felújításig. janoskiss@
gmail.com Tel.: 06-30/970-8012

SZOLGÁLTATÁS Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlábazat
tisztítása magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Varga Zol-
tán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor ház-
hozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény sze-
rint berendezzük bútorait! Teljeskö-
rű ingatlan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

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

Kőművesmunkák! Teljes körű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, vako-
lás, kerítések, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése, bontás, sitt
hordás. UI: fuvarozás, építési anyag
mozgatás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantar-
tás-új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
gmail.com, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált sze-
relő, villamos mérőhely kivitelezése.
T.: 06-20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhe-
lyek beüzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berendezések
javítása, villanyés gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok, bontás fejé-
ben kályhát viszek, esetenként ve-
szek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lomta-
lanítása, pincétől a padlásig rako-
dással, minden fajta hulladék el-
szállítás. Igény szerint ingatlan ta-
karítással. Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécsesek,
sírtisztítások, sírfelújítások, betű-
vésés. Szabó István kőfaragó mes-
ter Tapolca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biztonsá-
gi tanácsadás, gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

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

Kőműves munkákat, építés alaptól
a koszorúig, belső átalakítást, tér-
kövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-30/273-
3261 Uitt: önállóan dolgozni tudó
kőművest alkalmaznék.

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permetezést, fűny-
írást, kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöldhulladék
elszállítást, sitt hordást és sziklak-
ertek építését. Nyaralók és panziók
éves karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka, szám-
laképesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingat-
lanok teljes körű villamos hálózatá-
nak kivitelezése, meglévő hálózatok
felújítása. Megbízható, precíz, kor-
rekt munkavégzés, természetesen
garanciával. Bízza ránk a komplett
villamos kivitelezést és nem fog csa-
lódni.  Villamos biztonsági felülvizs-
gálatok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanyszerelés
elektronvillanyszereles@gmail.com
06-30/984-6645_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábazatok,
tető tisztítását, veszélyes fák kivá-
gását, bozótirtást, zöld területek gon-
dozását, méterfa kuglizását, vállalom.
Takács Attila Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák kivá-
gása Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Tuskómarás E-mail:
kardosalpin@gmail.com Tel.: +36
30 251 6225 KardosAl-pin - Kardos
Gergő e.v._____________________________

Villanyszerelés hatékonyan, rö-
vid határidővel. APAFI Villamosság
Bt. Tel.: 06-30/373-5329_____________________________

Klímaszerelés, telepítés, karban-
tartás, tisztítás, villanyszerelés ked-
vező áron. +36-20/425-4468_____________________________

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is), Fű-
kaszálás, Sövényvágás, Tuják for-
mázása, Fakivágás, Gallyazás, Ág-
darálás, Zöldhulladék elszállítás.
Számlaképes, megbízható munka.
Időpont foglalás szükséges! Ta-
polca és környéke. Kiss Bence e.v.
06-70/330-4272_____________________________

Weblapkészítés egyéneknek és
cégeknek, tanároknak 50 % ked-
vezmény. Érd.: 06-20396-4753_____________________________

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

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Uitt: cserépkályhák, kan-
dallók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

Lakodalmakra, rendezvényekre,
születésnapokra, névnapokra ze-
nélést vállalok. 06-30/427-6014_____________________________

Szobafestést, Mázolást, Tapétázást
vállalok rövid határidővel, ingyenes
árajánlat! Tel.: 06-30/427-6014 _____________________________

Tetődoktor Régi hajlott tetők javí-
tása, cseréje, beázás elhárítás, bá-
dogozás, Lindab tető, új tető cse-
repezése, kisebb javítások, SOS
munkák is. 0670/757-5455_____________________________

Vállalok: fűnyírást, tereprendezést,
kisebb kertépítést, fűkaszálást, sző-
lővel kapcsolatos alkalmi esetleg
éves gondozást. T.:06-30/751-1896_____________________________

Fűnyírást, sövénynyírást vállalok
nagy területen is John Deere kist-
raktorral. Megbízható referenciával,
számlaképesen. T.: 06-30/856-4432_____________________________

Faépítmények: teraszok, pergo-
lák, garázsok és könnyűszerkezetes
nyaralók építését Balatonszepezden
és környékén vállalok. Tel.: 06-
30/779-0980 _____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Suzuki Ignis 1,3 GC 2003.VI. havi,
piros, jó állapotban eladó. Ára:
500.000 Ft. Fűnyírótraktort beszá-
mítok. Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. 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 minő-
ségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267_____________________________

Minőségi termőföld, valamint ho-
mok (nem vakolásra való) eladó Ta-
polcán, helyszíni felrakással vagy ki-
szállítással is kérhető. Érd.: 06-
70/886-68-08_____________________________

Eladó utánfutóra szerelt, vontatható
4x2 m-es árusító pavilon.  Érdek-
lődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Antik könyveket, zsolnai porce-
lánt, szobrokat, régi pénzeket, népi
kerámiát és tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Budai József régiség felvásárló,
készpénzért vásárolok, hagyatékot,
örökségeket, herendit, zsolnait, ki-
tüntetéseket, pénzérméket, bútorokat,
festményeket, ezüstnemüket, órákat.
e-mail: antik@magyaantik.hu, Tele-
fon/viber: 06-70/673-7787_____________________________

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, ki-
váló állapotban. Nyomtáv:140 cm,
szélesség 115 cm. üzemóra: 1051.
Eladó talajmaró 1,50 m-es, 1 m-es
fűkasza, és egy padka-vibróhenger.
Érdeklődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Vásárolnék horganyzott kádakat ki-
csit, nagyot, fateknőt, fa melencét,
disznóvágó bontó asztalokat, lá-
basokat, fazekakat, zsíros véndőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

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

Tükörbársony kanapé, testmasz-
szírozó, régi tölthető szódásüvegek,
nagy nyúlketrec, kávéskészlet eladó
Tapolcán. Tel.: 06-30/504-1660_____________________________

URSA üveggyapot DF37/10 cm te-
kercses tavalyi áron eladó. Össze-
sen: 130 m2 Tel.: 06-30/779-0980_____________________________

Elliptikus tréner edzőgép 28.000 Ft-
ért eladó. Tel.: +36-30/3766-690_____________________________

Palánta eladó Zalahaláp hegyen a
Bánya úton (temetőtől 200 m-re).
Tel.: 06-20/244-7629_____________________________

Kiskocka bálás széna eladó. Érd.:
06-30/264-3944_____________________________

Puli kiskutyák eladók. Egy fiú, két
lány keresik szerető gazdijukat.
Érd.: 06-30/9462533_____________________________

Megunt, vagy működésképtelen
háztartási és más gépeit és egyéb
fémhulladékát ingyen átveszem.
Ezen kívül lomtalanítást vállalok.
Tel.: 06-70/211-5124_____________________________

Zanussi villanytűzhely új állapotban
garanciával eladó Tapolcán. Tel.: 06-
20/326-6978_____________________________

3D-s Antracit szürke zsindely 40
m2 eladó. Eredeti csomagolás.
Érd.: 06-30/927-8390_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE, pro-
fi ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó),térkő porszívó, asztali és állvá-
nyos fúrógépek 220/380V, párael-
szívó gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, benzinmotoros
önjáró lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú újszerű,
Wacker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új, faeszterga 1000 mm, 2 késes
vágópult fűnyírótraktorhoz, Yamaha
Mint újszerű robogó, Bosch kézi
ytong- és téglavágó fűrész, hordoz-
ható ipari ventillátor 220 V, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók, elektro-
mos és benzinmotoros fűszegély
vágók, betonkeverők 220/380 V el-
adó. Szállítás megoldható! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Iseki 16 le, Robi 8 LE Rotával sza-
lagfűrész élező gyári, szalagfűrész
tompa hegesztő, szalagfűrész kis-
kőrösi 600-as, mini dömper, kör-
fűrész élező. Tel.: 06-20/232-6506

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Elektromos kerékpárok, io elektro-
mos robogó, Sachs 30 cm3-es ben-
zinmotoros kerékpár, benzin és dízel
oldalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-
ig, kézi körfűrészek, oszlopos fúró,
Honda motoros Bomag lapvibrátorok
75-100 kg, Vibromax 1300 dízel
lapvibrátor 130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jonsered
újszerű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fémvágó fű-
rész új, légpuska, Honda aggregá-
torok 2-6,5 KW/220V, hordozható kis-
méretű áramfejlesztők, állványos
vizes köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempevá-
gók, csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más, amire ön-
nek szüksége lehet, érdeklődjön!
Hibás kisgép akkuk javítása cella-
cserével! Tel.: 06-30/457-7200, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 – 25
T, dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350 mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kugli-
hasító hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac
-Echo háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, lombszívó-fúvó
gépek, benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és me-
legvizes sterimók, benzinmotoros
és elektromos hordozható vízszi-
vattyúk, akkutöltők 6-12-24 V-os
normál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16 funkciós
faipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres új
kompresszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma, 5x2 m-es kismerülésű
vitorlás hajótest horgászcsónaknak
eladó. Tel.:06-30/457-7200, 06-
87/701-018_____________________________

Automata ablakos és felültöltős,
mikró AEG és Siemens porszívó ki-
tűnő állapotban eladók. Tel.: 06-
30/4054-552_____________________________

Keresek fűnyíró traktort megvé-
telre, javításra szoruló is érdekelne.
Tel.: 06-30/564-3172_____________________________

Eladó 2021-es áremelés előtti áron
8 db 2100x60x60, 4 db
2000x60x60 zárt szerelvény 4x6 m
(80.000 Ft). Érd.: 06-70/416-7624_____________________________

1 hónapot használt több funkciós
betegágy Dekubitusz (felfekvést
megelőző) és vízhatlan, lemosható
matraccal féláron eladó. Fotót tu-
dok küldeni. Tel.: 06-20/482-5169_____________________________

Februárban született bárányok, 4
fekete jerke, 1 fehér kos eladó. Tel.:
06-20/238-48-82

_____________________________

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

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

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

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

Kiváló minőségű cser, akác tűzifa
eladó 31.000 Ft (1x1x1,7), 21.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget.
Érd.: 06-30/604-2395_____________________________

Tűzifa kapható! Cser méterfa erdei
m3, cser, 100 %-ban hasított mé-
terfa erdei m3, cser konyhakész
száraz erdei m3 eladó. Érd.: 06-
20/232-6506, 06-20/452-5592

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ki-
sapátira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen Köl-
csey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Badacsonyba a Park utcai do-
hányboltba eladó munkatársat
keresünk Tapolcáról vagy Bada-
csony környékéről. Fényképes
önéletrajzát az alábbi email-cím-
re küldheti: trafikallaslehetoseg
@gmail.com_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva tar-
tó étterembe felszolgáló, szakács,
konyhai kisegítő kollégát keresünk.
Érd: 06-70/428-1800_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állásra
akár azonnali kezdéssel, gyakor-
lattal, vagy gyakorlat nélkül pizza
sütő munkatársat felveszünk. Tel.:
06-70/945-2008_____________________________

Révfülöpre, Ábrahámhegyre, Zán-
kára Napozóágy, Trambulin, Gokart
kölcsönzőbe keresünk férfi mun-
katársakat szezonra. Szállást szük-
ség esetén biztosítunk. Érd.: 06-
70/244-1726_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a Klast-
romhoz Wellness Vendégházba Ba-
dacsonyörsön. Reggeliztetés, taka-
rítás, mosás, vasalás. Éves állásra és
idénymunkára is. Kiváló csapat, tisz-
tességes fizetés , gyönyörű környe-
zet. Jelentkezni fényképes Önéletrajz-
zal recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Kőművest keresek. valamint hom-
lokzati állvány bérbeadása, gépi
földmunka végzés. Tel.: 06-70/430-
5487_____________________________
Révfülöpi Császtai strandon lévő
büfébe lángos sütőt keresek nyári
szezonra. Amennyiben nincs ta-
pasztalata, betanítjuk. Útiköltsé-
get térítjük. Érd.: 06-70/237-5252_____________________________

Szent György-hegyi pincészet mun-
katársat keres szőlő és pincemun-
kára! Amit mi nyújtunk: egész
éves, bejelentett állás, korrekt fi-
zetés, kellemes munkakörnyezet,
családias légkör.  Amit várunk:
pontos, precíz munkavégzés, ön-
állóság, igényesség. Jelentkezni
telefonon (06-30/942-3174) vagy e-
mailben (info@ nyaripince.hu) le-
het!_____________________________
Szent György-hegyi borteraszunk-
ra keresünk a nyári időszakra napi
4 illetve főszezonban napi 7 órára
felszolgálót. Amit nyújtani tudunk:
emberközpontú vendéglátás, csa-
ládias, meghitt légkör, stílusos kör-
nyezet, sokrétű munkakör, kulturált
vendégkör. Amit várunk: emberek
szeretete, önállóság, megbízható,
alapos munkavégzés, érdeklődés a
borok és a gasztronómia iránt, igé-
nyesség, pontosság, nyelvisme-
ret, jogosítvány, autó. Jelentkezni
telefonon (06309423174) vagy e-
mailben (info@nyaripince.hu) le-
het!_____________________________
Szent György-hegyi pincészet ke-
res traktoros munkatársat. Amit mi
nyújtunk: egész éves, bejelentett ál-
lás, korrekt fizetés, kellemes mun-
kakörnyezet.  Amit várunk: pontos,
precíz munkavégzés, önállóság,
igényesség. Jelentkezni telefonon
(06-30/942-3174) vagy e-mailben
(info@ nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Balatonedericsi strand büfénkbe,
Szakács kollégát, Konyhai dolgozót
, Pultost keresünk! Akár részmun-
kaidő-ben is. Diákok és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! T.: 06-
30/984-1132_____________________________

Vagyonőri végzettséggel rendel-
kező kollégákat keresünk kékkúti te-
lephelyen történő munkavégzéshez.
Érd.: 06-30/825-2510, berikildi88@
gmail.com_____________________________

Kertgondozáshoz, kertépítéshez
munkaerőt alkalmaznék. Tel.: 06-
30/844-1685_____________________________

Csapatunk bővítéseként egész
éves állásra vagy csak szezonra
szakácsot, konyhai kisegítő-taka-
rítót és recepcióst keresünk akár
azonnali belépéssel. Kulturált mun-
kakörnyezet, családias légkör, biz-
tos jövedelem. Bejelentett állást,
dolgozói étkezést, munkábajárási tá-
mogatást kínálunk. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal a 
revfulop@lutheran.hu címen. Rév-
fülöp, Evangélikus Oktatási Központ._____________________________

Gépkocsivezetőt felveszek mi-
xerre és nyerges billencs jármű-
vekre. Tel.:  06-30/939-4804 _____________________________

Építőipari Kft. kőműves, betanított
kőműves illetve segédmunkás kol-
légát keres bejelentett 8 órás mun-
karendben. Éves szabadság, mun-
karuha biztosított. Munkabér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-30/455-
9006, 06-30/224-2450

Adminisztrátort keresek napi 4 órá-
ba (7-11 óráig) nettó 150.000 Ft fi-
zetéssel. 20 éves múltú építőipari
cég, Tapolca-Diszeli munkahelyre.
Saját irodát biztosítunk, és a bejá-
rási költséget 100 %-ban megté-
rítjük. Elvárás: minimum érettségi,
Excel, Word felhasználó szintű is-
merete és magabiztos használata,
B kat. jogosítvány, saját autóhasz-
nálat, jó kommunikációs készség,
határozottság. Jelentkezését Öné-
letrajzzal a stabil2003@gmail.com
e-mail címre kérjük. További info:
06-30/432-7387 számon._____________________________

Segédmunkást keresek építőipa-
ri munkára. Bér: 22 nap alatt net-
tó 286.000 Ft + 100 %-os bejárá-
si költségtérítés Tapolcára. Érd.: 06-
30/432-7387_____________________________

Badacsonyi borászat tapasztalt
pincemunkást keres éves állásra 8
órában.Feladatok: borászati min-
dennapok segítése. Tel.: +36-
20/402-7766, mely hétfőtől pén-
tekig 08.00 és 16.00 óra között hív-
ható._____________________________
Dream Team étterem éves állásra
konyhai tapasztalattal rendelkező,
étel előkészítő munkatársat keres.
Tel: 06-30/901-9849._____________________________

Bolti eladót keresek Badacsony-
tomajra délelőttös műszakra, szak-
képesítés nem feltétel. Tel.: 06-
70/600-1928_____________________________

Vendégházba júniusi kezdéssel
takarítónőt felveszünk. Érd.: 06-
30/470-2796_____________________________

Teljes munkaidős SZAKÁCS mun-
katársat keresünk a szigligeti Arany-
patkó Kisvendéglőbe éves vagy
szezonális munkára. Bérezés: net-
tó 22.000 Ft / nap + 13. havi fize-
tés Jelentkezés: fodor.mark.hu@
gmail.com vagy a +36 30 217
9981 telefonszámon._____________________________

Teljes munkaidős felszolgáló kollé-
gát keresünk a szigligeti Aranypat-
kó Kisvendéglőbe éves vagy szezo-
nális munkára. Bérezés nettó: 18.000
Ft / nap + 13. havi fizetés + bor-
ravaló Jelentkezés: fodor.mark.hu@
gmail.com vagy a +36 30 217
9981 telefonszámon._____________________________

Vonyarcvashegyre Hotelba, nyá-
ri szezonra keresünk munkatársa-
kat, az alábbi pozíciókba: recepci-
ós, reggeliztető, takarítónő. Diákok
és nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk. Bővebb információ a 06-
70/9490049 telefonszámon kérhe-
tő. Jelentkezését elküldheti a 
vonyarchotel@gmail.com e-mail
címre a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével. _____________________________

Tapolcán idősgondozást vállalok ott
lakással. Tel.: 06-30/323-8999_____________________________

Tapolca, Fórum ABC-be szakkép-
zett, munkájára igényes, dolgozni
akaró és tudó alkalmazottat kere-
sünk éves állásra! Jelentkezni te-
lefonon minden nap 10-19 óráig:
06-70/945-2008, illetve szakmai
önéletrajzzal emailben: 
forumabctapolca@gmail.com_____________________________

Ábrahámhegyi strandi büfébe pul-
tost, konyhai kisegítőt és fagyi
árust keresünk. Diákok jelentkezé-
sét is várjuk. Tel.: 06-20/9240-982_____________________________

Építőiparban jártas, autóval ren-
delkező segédmunkást keresek Le-
senceitvándi telephellyel. Bérezés
17.000 Ft/nap Érd.: 06-30/446-
9345_____________________________
Badacsonyi Borászat pincemun-
kára kollégát keres. Bérezés meg-
egyezés szerint- Érd.: 06-30/868-
1361-es telefonszámon várjuk._____________________________

Villamossági üzletünkbe kere-
sünk munkatársat éves állásra
Tapolcán. Műszaki beállítottság,
számítógépes alapismeret szük-
séges. Érd.: 06-30/9698-480_____________________________

Szakácsot, férfi konyhai kisegítőt,
konyhalányt/takarítónőt felveszünk
balatonrendes-pálkövei üdülőbe.
Mobil: 06-20/9430-643

Közúti elsősegély tanfolyam, kis-
csoportos vizsgafelkészítés indul
2022. május 21. szombat, 8.00 Ta-
polca, Nyárfa utca 3. Irodaház föld-
szint (Fülöp kert kertészet mellett).
Bejárat az irodaház előtti murvás
parkoló felől. Előzetes jelentkezés
szükséges. Tel.: 06-30/709-1959 e-
m a i l :  
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735_____________________________

Angol oktatás minden szinten.
skypeonangolul.hu Érd.: 06-20/396-
4753

OKTATÁS

MEGHÍVÓ A CSIGÓ ART FEST -
2022 fesztivál megnyitó esemé-
nyére. Időpont 2022 május 28,
szombat, 19 óra. Helyszín: 8286
Gyulakeszi, Kossuth Lajos utca
109. Csigó Malom műemléképület.
A fesztivál a VEB 2023 Európa Kul-
turális Fővárosa keretében kerül
megrendezésre. A rendezvény prog-
ramja: kiállítás megnyitó a kecske-
méti Leskowsky Hangszergyűjte-
mény anyagából, Barabás Márton
Prima díjas festőművész "Zongora
szobrok és kottakönyvek" című al-
kotásaiból, R. Törley Mária zenei té-
májú kisplasztikáiból, valamint fest-
mények az Első Magyar Látványtár
gyűjteményéből.  Megnyitja dr. Ak-
nai Katalin művészettörténész. Kon-
cert Krulik Eszter hegedűművész és
Schlanger Tamás zongoraművész
közreműködésével. Kisérőprogram
borkóstolóval. A belépés ingyenes
de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kapcsolat: Bartunek Katalin, Tel.: 06
20 534 1333, e-mail: 
bartunek.katalin@gmail.com

PROGRAM

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

72 éves férfi barátnőt keres. Tel.:
06-20/493-4038

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./fax: 87/414-678, 414-644   Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert      Megjelenik hetente. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644

Mobil: 06-20/980-8059

XXVIII. évf./19.  2022. május 14.

, 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
NHSZ

NHSZ CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ

műszaki vizsga
eredetvizsgálat

személy- és teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030

vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

www.facebook.com/nhszcsobancwww.nhszcsobanc.hu

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba
Zalahalápi gyáregységünkbe:

Munkavégzés helye:
8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés:
Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük
küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Betanított Gépkezelő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Hegesztői képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Minősítés nem feltétel
• Hegesztői gyakorlat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Hegesztő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Lakatos képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Korábbi tapasztalat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Lakatos

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hir-
det szezonális munkára, mun-
kakörben az általa üzemeltetett Bada-
csonytomaj Városi Strandra. Bérezésről,
munkaidőről és egyéb információról ér-
deklődni, illetve jelentkezni a 06-87/571-
048 telefonszámon, vagy e-mailben
(info@bvu.hu) van lehetőség.

takarító

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

továbbá 8. általános végzettséggel:

nemesgulácsi telephelyünkre kollégát keresünk
fémipari végzettséggel:

LAKATOS
HEGESZTŐ

CNC FORGÁCSOLÓ
LÁNGVÁGÓ GÉPKEZELŐ

OSZLOPOS FÚRÓGÉPKEZELŐ

BETANÍTOTT MUNKÁK: szerelő, tisztító, csomagoló
• munkavégzés hétfőtől péntekig 1, 2 vagy 3 műszakban

• darukezelői képesítés előny • alapbér + kiemelt teljesítménybér
• havi SZÉP kártya juttatás már próbaidő alatt is • év végi jutalom

• ingyenes magánegészségbiztosítási 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!
06-20/9292-430, 06-88/400-453

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. Órabérek: délelőtt 2.200 Ft,
délután 2.530 Ft, éjszaka 2.860 Ft + jelenléti bónusz, és jégkrém csomag juttatás

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 247.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 246.000 Ft/hó

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

M-K. R. Sz.: 3440/2001;
M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;

A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

06-20/414-3177

Nyirádon május 21-22-én!

3 napos jegy: 10.500 Ft
Junior jegy: 5.500 Ft

RALLY CROSS
EURÓPA BAJNOKSÁG

Szurkoljunk együtt

a legjobbaknak!

SZABÓ KERTTECHNIKA

Eladó-üzletvezető kollégát felveszünk
tapolcai üzletünkbe teljes munkaidőbe

kerti gépek és alkatrészek értékesítéséhez.
Feltételek: érettségi, műszaki végzettség vagy

tapasztalat, stabil számítógépes ismeretek.
Jelentkezzen szakmai fényképes önéletrajzzal

emailben: szabo@kerttechnika.hu

A révfülöpi

felvételt hirdet
kiemelt bérezéssel,
éves jogviszonyba

az alábbi
munkakörbe:

Hillside
Apartments

szobaasszony.
Jelentkezés fényképes

önéletrajzzal május 31-ig az
info@hillsideapartments.hu

címen.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

Badacsonyba
a Park utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk
Tapolcáról vagy Badacsony környékéről.

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.

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

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

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Érdeklődni:
06-30/901-0765
06-30/106-1926

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ
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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

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével, szerelé-
sével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciákkal rendelkező
cégünk munkatársat keres az alábbi pozícióba
történő munkavégzésre:

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-142

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;

Havi, negyedéves és éves pénzügyi kimutatások készítése;
Mérlegelemzések, jelentési csomagok készítése;
A hatályos adójog és kereskedelmi jog szerinti számviteli kérdések vizsgálata,
elszámolási és értékelési különbözetek megállapítása, aktuális és halasztott adók
kiszámítása és könyvelése;
Belső interfészek, revizorok és adótanácsadók kapcsolattartója;
Készítsen feljegyzéseket, például részvényértékelést, HF értékelést és még sok mást
a főkönyvben;
Áfa-előleg bevallások előkészítése vagy elkészítése;
Különféle egyeztetési munkák, beleértve a vállalatközi egyeztetéseket is;
Közreműködés a számvitel területére vonatkozó belső szabályzatok, szabványok
meghatározásában;
BMD vállalatirányítási rendszer számviteli moduljának aktív kezelése.

Rendelkezik MS Office (Word, Excel) napi felhasználói szintű ismeretekkel;
Közép szintű angol VAGY német nyelvtudással rendelkezik, amelyet aktívan tud
használni;
Pénzügy- és számviteli képesítéssel rendelkezik;
Legalább 2 év releváns munkatapasztalattal rendelkezik;
Precíz, megbízható és strukturált a munkavégzése;
Csapatban jól együttműködő.

Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
Azonnali munkakezdés;
Bérezés megegyezés szerint;
Cafeteria;
Munkába járási támogatás.

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

• Könyvelő munkakörben

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével, szerelé-
sével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciákkal rendelkező
cégünk munkatársat keres az alábbi pozícióba
történő munkavégzésre:

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-142

Főbb feladatok, munkák:

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

Nemzetközi szállásfoglalás;
Szállásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése;
Szálláshelyekkel való folyamatos kapcsolattartás;
Személyzeti vezetővel való folyamatos egyeztetés;
Egyéb adminisztrációs tennivalók.

Jó kommunikációs készséggel rendelkezik;
Határozott, sikerorientált, dinamikus személyiség;
Rendelkezik MS Office (Word, Excel) napi felhasználói szintű
ismeretekkel;
Közép szintű német és/vagy angol nyelvtudással, amelyet aktívan
tud majd használni.

Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
Kreatív munkakör;
Azonnali munkakezdés;
Bérezés megegyezés szerint;
Cafeteria.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

• Szállás-ügyintéző

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. május 25.

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

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 25.

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.

A badacsonyi
szálloda és

a
munkatársakat keres

Hotel Bonvino

Kisfaludy-ház Étterem

munkakörbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 25.

FELSZOLGÁLÓ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre várunk.
Bővebb információ

a +36-30/205-1179-es
telefonszámon kérhető.

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 prémium minőségű termékeket előállító varrodánkba

munkakörökbe keressük új kollégáinkat.
Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és nyitott vagy a fejlő-
désre, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partnereink 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.
Teljesítményedet elismerő, korszerű munkakörnyezetben várunk!

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

varrónő, szabász

Köveskáli Káli Art Inn butik hotelbe
keresünk szakképzett, önmagára és

környezetére igényes

MASSZŐRT
rész- vagy teljes munkaidőre.

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

További információ: +36-30/922-8715

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervizdíj
és cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

- megbízható, stabil vállalati
háttér

- lendületes, jókedvű, támogató
csapat

- folyamatos fejlődési lehetőség

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY
(egyszerűsített foglalkoztatással is)

MOSODAI
SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezés:
Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:

hk@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

Cégünk a térség egyik meghatározó szarvasmarha tenyésztéssel
és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó munkáltatója

devecseri szarvasmarha telepére

Jelentkezéshez kérem küldje el önéletrajzát a
email címre vagy további információért érdeklődjön munkanapokon

a -as telefonszámon!

szemelyzet@somlo.hu

+36-70/930-1018

Szálláslehetőség biztosított!

Feladatok:
• Állatok gondozása, megfigyelése, észlelt rendellenességek jelzése,
• Állatjóléti és higiéniai feladatok ellátása,
• Oltás és vakcinázás protokollszerű elvégzése,
• Szarvasmarha szaporítással kapcsolatos feladatok

(mesterséges megtermékenyítés, szaporodásbiológiai vizsgálat,
ellési segítségnyújtás)

• Állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok
azonosítása, rögzítése, számítógépes adatnyilvántartás,
adminisztráció elvégzése,

• Esetenként műszakvezetői feladatok ellátása.

• Állattenyésztési/mezőgazdasági alapismeretek,
• Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeretek,
• Szakirányú végzettség,
• Állattartásban szerzett tapasztalat,
• Jó problémamegoldó képesség,
• Megbízhatóság, rugalmasság,
• Önálló, precíz munkavégzés,
• Jogosítvány.

• Inszeminátori és körmölői ismeretek.

• Stabil vállalati háttér, hosszú távú munka és karrierlehetőség,
• Kiemelkedő jövedelem,
• Szakmai fejlődés, felelősségteljes és kihívást jelentő változatos

feladatok

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Állategészségügyi szaksegéd (felcser)
munkatársat keres.

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

698 Ft/l

0,5 l

349
Ft/db

875 Ft/l

0,33 l

289
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

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

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Cellcomp Kft.
9500 Celldömölk, Építők útja 8.

8300 Tapolca, Sümegi u. 36.

Gyártósori automata és félautomata gépek beállítása,
üzemeltetése
Részvétel a tervszerű karbantartási munkákban
Üzemzavar esetén hibakeresés, hibaelhárítás, javítás
Átállásokban való közreműködés
Tartalékalkatrész készlet felügyelete
Németországi betanulásokban történő részvétel

Jelentkezés:
Telefonon: 87/510-900 vagy
emailben: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com

Gépgyártás/mechatronika/műszerész területen szerzett
alap/középfokú végzettség
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Alapfokú számítógépes ismeretek (Excel, Word, email)
Több műszakos munkarend vállalása (de/du, 3 műszak
esetenként)
Pontos, precíz munkavégzés

Automata és félautomata gépek karbantartásában
szerzett tapasztalat
PLC vezérelt gépek ismerete
Elektronikai ismeretek
Alapfokú pneumatikai ismeretek
Német nyelv ismerete

Stabil hosszú távú alkalmazás,
korszerű munkakörülmények
Versenyképes bérezési rendszer
Multinacionális környezet

tapolcai üzemébe

munkakörbe új munkatársat keres
GÉPBEÁLLÍTÓ / KARBANTARTÓ

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 16-tól május 20-ig:

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

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

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

karfiolleves, sertéspörkölt tarhonyával
zöldséges zellerleves grízgaluskával,
Temesvári tokány tésztával

tejszínes karalábéleves, paprikás krumpli
frankfurti leves, máglyarakás

fokhagymakrémleves, sajttal töltött borda rizzsel
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