
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./20.  2022. május 21.

, 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

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

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

KLÍMA-VILLANY

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

SZERELÉS
+36-30/838-2101
+36-30/997-3049Bővebb információért hívja a telefonszámot.06-70/643-1227

Tapolca környéki partnerünkhöz,
hosszú távú munkavégzésre keressük

új munkatársainkat:
• HEGESZTŐ • LAKATOS • CNC FORGÁCSOLÓ
• KISEGÍTŐ MUNKAKÖRÖK, BETANÍTOTT MUNKA
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Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézónkba
keressük új kollégánkat!

ÁLLÁS!

Szeptember végéig tartó (akár tovább is)
munkára keressük új kollégánkat,

napi 5-6 órás munkaidőre.
Szakirányú végzettség nem feltétel,

ha pörgős vagy és tettre kész,
akkor mindent megtanítunk.
Nyelvtudás, kedvesség előny!

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várjuk:
krisztina.zsikla@gmail.com

MANDILLA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Újonnan nyíló, exkluzív szálláshelyre és étterembe

keressük munkájukra igényes, szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat

Munkavégzés helye: Köveskál

RECEPCIÓS és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkakörökbe, éves állásra.

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

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

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.
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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.

•
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• 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.

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.

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ

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

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS

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

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Nyitvatartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 05. 19 - 2022. 06. 01.

(illetve a készlet erejéig)

Sertéslapocka
Sertés csontos tarja
Sertés hátsó csülök

Pápai műbeles virsli
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai vadász felvágott
Pápai disznósajt nyelvvel
Pápai sertés zsír
Pápai füstölt paraszt lapocka
(első sonka)

1.590 Ft/kg
1.540 Ft/kg

990 Ft/kg

1.440 Ft/kg
1.720 Ft/kg
2.290 Ft/kg
1.790 Ft/kg
1.190 Ft/kg
2.390 Ft/kg

Tapolca, Batsányi János utca 8.
Telefonszám: 06-70/391-2318
Email cím: tapolca@oh.hu

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS
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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

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.
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kft.nyomda

Színes reklámtáblák,

feliratok, autó-dekorációk,

perforált

ablakfóliák,

világítótábla-

fóliák nyomása,

papírok,

ponyvák

készítése

szegéssel,

ringlizéssel

maximum 160 cm

szélességben,

akár 50 méter

hosszúságban!

Tapolca, Batsányi u. 1.

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

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu Elképzeléstõl a késztermékig!Elképzeléstõl a késztermékig!

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

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

Bővebb információ:



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

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

Tapolcai építőipari cég

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.szlbau.hu

Építésvezető /
Művezető
munkatársat keres.

További információ: 06-30/263-40-01

(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.
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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:

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.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva!

További részletek

telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

17.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT

MENNYISÉG

GARANTÁLT

MENNYISÉG

SZENT RAFAEL GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Idősek gondozása otthoni környezetben
Szociális segítségnyújtás:
étkezés, mosakodás,
mozgatás stb.
Állapotfelmérés
Házvezetői és társalkodói
feladatok
Érdeklődni:

06-30/555-22-32

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 23-tól május 27-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:

reszelt leves, burgonyafőzelék fasírttal
zöldségleves, kanász tokány rizzsel

zöldborsóleves, bolognai spagetti
tárkonyos raguleves, mákos guba vaníliaöntettel

gombakrémleves, rántott borda rizzsel

Személyi sofőr
munkatársat

keresünk.
B kategóriás jogosítvány és 5 év vezetési gyakorlat szükséges.

Jelentkezéseket a hr@szlbau.hu címre
várjuk. Érdeklődni: 06-30/263-40-01

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Lesencetomaj zártkerti részén
felújítandó pince 1250 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 2,8 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes álla-
potú társasházi lakás eladó. Ir.ár:
29,5 mFt  Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán tanúhegyekre panorá-
más, 1144 m2-es összközmű-
ves belterületi, beépíthető telek el-
adó. Ir.ár: 16,5 mFt
A Csobánc lábánál ősi, de jó ál-
lapotú, 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 kony-
ha, 2 szoba, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, kitűnő állapotú családi
ház 2 garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegyen 3 szobás,
fürdőszobás, kitűnő megközelít-
hetőségű állandó lakásként is
használható hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-6635_____________________________

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

Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó
családi házat (eladót vagy kia-
dót), lakást (eladót vagy kiadót),
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt, építési telket, zártkertet,
külterületet, szántót, legelőt,
erdőt keresek ügyfeleim részé-
re Sümeg- és Tapolca környé-
kén, valamint Balaton-felvidé-
ken, Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszthely-
Tihany között. Tel.: 06-70/904-
61-10, E-mail: peter.bodis@ 
lidohome.hu Lido Home Ingat-
laniroda Tapolca, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 5 (Piac térnél). Kö-
szönettel, Bódis Péter_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük 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_____________________________

_____________________________

Tapolcán a központban, a hús-
áruház felett 61 m2-es, 2 szobás,
nagy erkélyes, 3. emeleti lakás fel-
újítás előtt eladó. Ár: 23,5 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán kiváló helyen, a piac
mellet 58 m2-es, 2 szobás, 4.
emeleti lakás felújítás előtt eladó.
Ár: 22,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Keszthelyen és környékén, Zala
és Somogy megyében valamint
Tapolcán és környékén, Veszp-
rém megyében lakást, családi
házat, hétvégi házat, területe-
ket keresek sürgősen ügyfele-
im részére. Tel: +36 70 376
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Lángvágót keresek, lehet nyug-
díjas is. Tel.: 06-70/336-7971_____________________________

Badacsonyi Borászat pincemun-
kára kollégát keres. Bérezés meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-30/868-
1361-es telefonszámon várjuk._____________________________

Szakácsot, férfi konyhai kisegí-
tőt, konyhalányt/takarítónőt fel-
veszünk balatonrendes-pálkövei
üdülőbe. Mobil: 06-20/9430-643_____________________________

SZOBALÁNY MUNKAKÖRBE KE-
RESSÜK KOLLÉGÁINKAT, AZON-
NALI KEZDÉSSEL NEMESVITÁ-
RA. versenyképes, megegyezés
szerinti fizetés, bejárási támogatás,
8 órás munkaidő (szükség esetén
buszközlekedéshez igazodva) szük-
ség esetén bentlakási lehetőség.
Jelentkezni a 06 30 659 3904-es
telefonszámon. Matild Country
Hotel: www.matildhotel.hu_____________________________

Piacra, ruházati árusításra ta-
polcai női vagy férfi eladót felve-
szek (akár diákmunka nyári sze-
zonra). Érd.: 06-20/992-8424_____________________________

Gyümölcs árusításra keresünk
kollégát Köveskálra. Diákok és
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. Tel.: 06-30/289-7000 
eszter2007@gmail.com_____________________________

Badacsonyba takarítónőt keresek
1 apartman takarítására a nyári
szezonra  szombati  váltásokra
10000 Ft-ért Tel:06-30/410-5975_____________________________

Szőlészetünk traktoros munkakör-
be, munkájára és önmagára igényes,
megfelelő jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keres. Munka-
végzés helye: Badacsony és Bala-
ton-felvidéki borvidék. Jelentkezni a
06-30/217-9283-as telefonszámon._____________________________

Balaton-felvidéken Mindszent-
kállán, éttermünkbe keresünk kony-
hai kisegítőt a nyári szezonra. Szál-
lás megoldható. Tel.: 06-20-961-
3938, e-mail: koroka@koroka.hu_____________________________

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata állást hirdet strandi
pénztáros munkakör betöltésére
határozott munkaidőre. Jelent-
kezési határidő: 2022. 05. 31. Te-
lefon: +36 30/514-8818 E-mail:
hivatal@balatonszepezd.hu_____________________________

Udvari gondnok/gondnoknő mun-
katársat keres a Szigligeti Alko-
tóház. Feladatok: a ház körüli ud-
var, kert napi szintű gondozása,
rendben tartása. Nyugdíj mellet-
ti vagy részmunkaidős foglalkoz-
tatás is megoldható. Jelentkezni
a szigliget@alkotomuveszet.hu
e-mail címre küldött önéletrajzzal
lehet. Telefonon érdeklődhet: 06-
20/852-7761_____________________________

Tapolca környéki partnerünk-
höz, hosszú távú munkavég-
zésre keresünk fémipari szak-
munkásokat. Bővebb informá-
cióért hívja a 70/643-1227 te-
lefonszámot._____________________________

Raktári kisegítő munkalehetőség
Kékkúton! Várjuk diákok, nyugdí-
jasok és felnőttek jelentkezését is
egyszerűsített foglalkoztatás ke-
retein belül. INGYENES céges járat
indul Tapolcáról, amely megáll több
településen is. Jelentkezni a 70/
380-1553-as telefonszámon lehet._____________________________

Műszaki rajzot olvasni tudó szer-
kezetlakatosokat és CO hegesztő-
ket keresek. Tel.: 06-70/770-0556_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére kere-
sek családi vendégházba végzős
vagy szakképzett felszolgálót, re-
cepcióst, üzletvezető asszisztenst
a szezonra. Rugalmas munkaidő, 4-
6-8 órában. Tel.: 06-30-352-8908
E-mai: balatongold@gmail.com

Csobánc Hajagos dűlőben ösz-
szesen 5470 m2, a 77-es útról
könnyen megközelíthető zártkerti
terület, 2500 m2 szőlővel, a fel-
dolgozáshoz szükséges eszközök-
kel, beépítési lehetőséggel eladó.
Ár: 5,5 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás
családi ház garázzsal, gazdasági
épületekkel, kúttal,  gyümölcsfák-
kal 1018 m2-es telken eladó. Ár:
59,9 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytördemicen 7723 m2
belterületi telek 15 %-os beé-
píthetőséggel eladó. Legkisebb
kialakítható telekméret 900 m2.
Ár: 65 M Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Tapolcán, a Barackos lakópark-
ban 185 m2, 3 szobás, egyedi stí-
lusú családi ház eladó. Ir.ár: 88,9
mFt Tel.: 06-30/748-5096

Sümegen a városközpontban na-
gyon jó fekvésű, napos, 2 szobás,
klímás lakás garázzsal együtt tu-
lajdonostól eladó akár bútorozva
is, azonnali 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 szoba kia-
dó közös konyha és fürdőszoba
használattal egyedülálló lánynak,
nőnek. Tel.: 06-30/834-2130_____________________________

Tapolcán, a Móricz Zsigmond
utcában 50 m2 bútorozott, össz-
komfortos külön bejáratú lakás 1
max. 2 fő, gyermektelen részére
kiadó. Kisállattal nem költözhető.
1 hónap kaució szükséges, do-
hányzás nem engedélyezett. Le-
informálható, fix munkahellyel
rendelkezők telefonáljanak. Tel.:
06-20/578-9540_____________________________

Tapolca Fő terén III. emeleti,
nagyerkélyes lakás kiadó. Tel.: 06-
20/383-4154

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

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napele-
mes pályázathoz is. 06-30/956-
7005_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapotfel-
mérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. 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 tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, kerí-
tések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

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

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

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-rend-
szer kialakítást vállalok csaptelep
cserétől komplett felújításig. 
janoskiss@gmail.com Tel.: 06-
30/970-8012_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 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
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával 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 benzin-
kút mögött. T.: 06-30/315-6267
Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kőműves munkákat, építés alap-
tól a koszorúig, belső átalakítást,
térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-
30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

_____________________________

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

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgála-
tok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

Kovács Kertgondozás. Vállalom
elhanyagolt nyaralók és kertek
karbantartását, fűnyírás, favá-
gás, sövényvágás, bozótirtás és
veszélyes favágások alpintech-
nikával. Kovács Ferenc Gergő
06-30/252-3264

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomta-
lanítása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőművesmun-
kák, bontás, teljeskörű házfelújítás,
betonozás, kerítések építése, fel-
újítás és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábaza-
tok, tető tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld te-
rületek gondozását, méterfa kug-
lizását, vállalom. Takács Attila
Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

_____________________________

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

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is), Fű-
kaszálás, Sövényvágás, Tuják for-
mázása, Fakivágás, Gallyazás,
Ágdarálás, Zöldhulladék elszállí-
tás. Számlaképes, megbízható
munka. Időpont foglalás szüksé-
ges! Tapolca 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,
rövid határidőkkel. Kenyeres Vik-
tor + 36 30/881-1874_____________________________

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

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

Fűnyírást, fűkaszálást, sövény-
vágást, méterfa fűrészelést, ki-
sebb fák, bokrok kiszedését vál-
lalom. Számlaképesen. Tapolca 30
km-es körzetében. Karsai Balázs
e.v. Tel.: 06-30/385-4129_____________________________

Ács, tetőfedő, bádogos munkát
vállalok. Tel.: 06-20/485-3715_____________________________

Fűkaszálást, fakivágást válla-
lok. Tel.: 06-20/485-3715_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

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

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

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

Vásárolnék horganyzott kádakat
kicsit, nagyot, fateknőt, fa melen-
cét, disznóvágó bontó asztalokat,
lábasokat, fazekakat, zsíros véndőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú Simp-
son motort, alkatrészeket, mű-
ködésképtelent is. És egyéb régi
kis- és nagy motorokat. T.: 06-
30/769-2447_____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, régi tölthető szódás-
üvegek, nagy nyúlketrec, kávés-
készlet eladó Tapolcán. Tel.: 06-
30/504-1660_____________________________

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

VEGYES oöl

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

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

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

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

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvá-
gókörfűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúró- vé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes köszö-
rűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás
vizes csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus
tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok, el-
adó. Szerszámgépek, kerti gépek
szervizelése. Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmo-
toros aggregátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

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

25 láda (400 db) öreg bor 180
Ft/üveg és öreg szőnyegek el-
adók. Érd.: 06-30/135-2223_____________________________

Őshonos, előnevelt csirkék el-
adók. 700 ft egyedenként. Érd.:
06-30/8946-594_____________________________

Alig használt kettő tűágyas Veri-
tas kötőgép tartozékokkal együtt
eladó. Ir.ár:29 eFt. Nagyméretű
kutyaól eladó. Ir.ár: 28 eFt. Be-
tonkeverő, nagyméretű, motor
nélkül eladó. Ir.ár: 26 eFt Régi ver-
senyzongora-nagy eladó. Ir.ár:
65 Ft Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Előnevelt tojócsibék, húscsirke
kacsák, májkacsák, libák a Ta-
polcai piacon a megszokott helyen
várom régi és új vásárlóimat. Ké-
rem előre hívjon. 06-30/533-3964_____________________________

Gritzner varrógép eladó. Tel.: 06-
20/519-8142_____________________________

Eladó lebontott, tisztított cse-
répkályha. Tel.: 06-30/560-8595_____________________________

Budai József régiség felvásárló,
készpénzért vásárolok, hagyaté-
kot, örökségeket, herendit, zsol-
nait, kitüntetéseket, pénzérméket,
bútorokat, festményeket, ezüst-
nemüket, órákat. e-mail: antik@
magyarantik.hu, Telefon/viber:
0670/673-7787

_____________________________

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

TŰZIFA )

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

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

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

Kiváló minőségű cser, akác tűzi-
fa eladó 31.000 Ft (1x1x1,7),
21.000 Ft (1x1x1). Válassza a kor-
rektséget. Érd.: 06-30/604-2395

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

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

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
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát ke-
resünk. 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,
Zánkára Napozóágy, Trambulin,
Gokart kölcsönzőbe keresünk fér-
fi munkatársakat szezonra. Szál-
lást szükség esetén biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726_____________________________

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

Szent György-hegyi pincészet
munkatársat keres szőlő és pin-
cemunkára! Amit mi nyújtunk:
egész éves, bejelentett állás, kor-
rekt fizetés, kellemes munkakör-
nyezet, családias légkör.  Amit vá-
runk: pontos, precíz munkavég-
zés, önállóság, igényesség. Je-
lentkezni telefonon (06-30/942-
3174) vagy e-mailben (info@
nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Szent György-hegyi bortera-
szunkra keresünk a nyári időszak-
ra napi 4 illetve főszezonban napi
7 órára felszolgálót. Amit nyújta-
ni tudunk: emberközpontú ven-
déglátás, családias, meghitt lég-
kör, stílusos környezet, sokrétű
munkakör, kulturált vendégkör.
Amit várunk: emberek szeretete,
önállóság, megbízható, alapos
munkavégzés, érdeklődés a borok
és a gasztronómia iránt, igényes-
ség, pontosság, nyelvismeret, jo-
gosítvány, autó. Jelentkezni tele-
fonon (06309423174) vagy e-ma-
ilben (info@nyaripince.hu) lehet!_____________________________

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 büfénk-
be, Szakács kollégát, Konyhai
dolgozót , Pultost keresünk! Akár
részmunkaidőben is. Diákok és
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! T.: 06-30/984-1132_____________________________

Szent György-hegyi borászat reg-
geliztető pincért keres júniustól
augusztusig terjedő munkavég-
zésre. Idegen nyelv ismerete
előnyt jelent. Érdeklődni: +36-
30/997-1919

ÁLLÁS -,

Vagyonőri végzettséggel rendel-
kező kollégákat keresünk kékkú-
ti telephelyen történő munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510,
berikildi88@ gmail.com_____________________________

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

Badacsonyi borászat pénzügyi
munkatársat keres 4-6 órában.
Feladatok: könyvelési munkála-
tok segítése, számlák rögzítése, ik-
tatása, adminisztratív munka se-
gítése. Pénzügyi ismeret / tapasz-
talat szükséges. T.: +36-70/931-
0986. Önéletrajzokat az iroda@ 
bazaltbor.hu e-mail címre várjuk._____________________________

Káptalantóti Mangalica csapata
hús-húskészítmény értékesítési
részlegére munkatársat keres tel-
jes munkaidős, éves állásra. A B
kategóriás vezetői engedély
előny! Ugyan ide heti 1-2 napos,
elsősorban hétvégi (délelőtti)
munkavégzésre  is keresünk (akár
nyugdíjas vagy diák) munkatár-
sakat! Érdeklődni a 30-286-1459-
es telefonszámon lehet._____________________________

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

Badacsonytomaji strandra lán-
gosost, pultost, konyhai kisegítőt,
diák munkaerőt felveszünk. Kiemelt
fizetés. Érd.: 06-20/964-3497_____________________________

Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendégkör-
rel rendelkező, bejáratott szép-
ségszalonba heti 1-2 alkalommal,
jó kereseti lehetőséggel. A vendég-
kört mi adjuk. T.: 06-70/244-1726_____________________________

Pálkövei strandbüfébe munka-
társakat keresünk strandi ételek
készítésére, fagyi árusításra, piz-
za sütésre (betanítással is). Érd.:
06-70/945-7298_____________________________

Segédmunkást keresek építő-
ipari munkára. Bér: 22 nap alatt
nettó 286.000 Ft + 100 %-os be-
járási 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 péntekig
08.00 és 16.00 óra között hívható._____________________________

Dream Team étterem éves állásra
konyhai tapasztalattal rendelkező,
étel előkészítő munkatársat keres.
Tel: 06-30/901-9849._____________________________

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

Vonyarcvashegyre Hotelba, nyá-
ri szezonra keresünk munkatársa-
kat, az alábbi pozíciókba: recep-
ciós, reggeliztető, takarítónő. Di-
ákok és nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk. Bővebb információ a 06-
70/949-0049 telefonszámon kér-
hető. Jelentkezését elküldheti a 
vonyarchotel@gmail.com e-mail
címre a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével. _____________________________

Építőiparban jártas, autóval ren-
delkező segédmunkást keresek
Lesenceitvándi telephellyel. Bé-
rezés 17.000 Ft/nap Érd.: 06-
30/446-9345_____________________________

Nyugdíjas nő Badacsony körül,
reggeli órákban kisegítő munkát
keres. Tel.: 06-30/300-2502

Ice N Go jégkrém drazsé értéke-
sítésére Badacsonyba eladó lá-
nyokat felveszek. Érd.: 06-
20/9783-830 _____________________________

Gyakorlattal rendelkező kony-
hai kisegítőt keresünk azonnali
kezdéssel Ábrahámhegyen, Ta-
polcáról a bejárást biztosítjuk.
Tel.: 06-30/350-8480_____________________________

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávé-
zónkba keressük új kollégánkat.
Szeptember végéig tartó (akár to-
vább is) munkára keressük új kol-
légánkat napi 5-6 órás munkaidő-
re. Szakirányú végzettség nem
feltétel, ha pörgős vagy és tettre
kész, akkor mindent megtanítunk.
Nyelvtudás, kedvesség előny. Je-
lentkezéseket fényképes önélet-
rajzzal várjuk a krisztina.zsikla@
gmail.com_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmá-
jára is igényes szakácsot, főző-
asszonyt, konyhai kisegítőt, pul-
tos- felszolgálót – akár rész-
munkaidőben is – gasztronómi-
át szerető kezdők beiskolázását
elősegítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Badacsonyba munkájára és kör-
nyezetére igényes munkatársakat
keresünk az alábbi pozíciókra: el-
adó, árufeltöltő (kereskedelmi
gyakorlat előny) és takarító. Szor-
galmas diákok jelentkezését is
várjuk. Megbeszélésre időpont
egyeztetés: 06-30/527-8470_____________________________

Badacsonyba munkájára és kör-
nyezetére igényes munkatársakat
keresünk az alábbi pozíciókra:
a’la carte szakács, lángossütő, pul-
tos-felszolgáló és konyhai kisegí-
tő. (vendéglátás gyakorlat előny)
Szorgalmas diákok jelentkezését
is várjuk. Megbeszélésre időpont
egyeztetés: 06-30/527-8470_____________________________

Építőipari Kft. kőműves, betaní-
tott kőműves illetve segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8 órás
munkarendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Munka-
bér megegyezés szerint. Érd.:
0630/455-9006, 0630/224-2450_____________________________

Idős férfi mellé gondozót/ápolót
keresek Tapolcán vasárnap dél-
előttökre. Tel.:+36-30/786-0108

Kapolcson a 84Bisztróba kere-
sünk mosogató-konyhai kisegítőt
éves állásra és felszolgáló-pultost.
Jelentkezni a 06-30/883-5917-
es telefonszámon lehet.

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

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-

PROGRAM

OKTATÁS

mények az Első Magyar Látványtár
gyűjteményéből. Megnyitja dr. Ak-
nai Katalin művészettörténész. Kon-
cert Krulik Eszter hegedűművész és
Schlanger Tamás zongoraművész
közreműködésével. Kísérőprogram
borkóstolóval. A belépés ingyenes
de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kapcsolat: Bartunek Katalin, Tel.: 06
20 534 1333, e-mail: bartunek.ka-
talin@gmail.com

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



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

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

Tapolcai építőipari cég

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.szlbau.hu

Építésvezető /
Művezető
munkatársat keres.

További információ: 06-30/263-40-01

(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:

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.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

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

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva!

További részletek

telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

17.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT

MENNYISÉG

GARANTÁLT

MENNYISÉG

SZENT RAFAEL GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Idősek gondozása otthoni környezetben
Szociális segítségnyújtás:
étkezés, mosakodás,
mozgatás stb.
Állapotfelmérés
Házvezetői és társalkodói
feladatok
Érdeklődni:

06-30/555-22-32

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 23-tól május 27-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:

reszelt leves, burgonyafőzelék fasírttal
zöldségleves, kanász tokány rizzsel

zöldborsóleves, bolognai spagetti
tárkonyos raguleves, mákos guba vaníliaöntettel

gombakrémleves, rántott borda rizzsel

Személyi sofőr
munkatársat

keresünk.
B kategóriás jogosítvány és 5 év vezetési gyakorlat szükséges.

Jelentkezéseket a hr@szlbau.hu címre
várjuk. Érdeklődni: 06-30/263-40-01

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Lesencetomaj zártkerti részén
felújítandó pince 1250 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 2,8 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes álla-
potú társasházi lakás eladó. Ir.ár:
29,5 mFt  Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán tanúhegyekre panorá-
más, 1144 m2-es összközmű-
ves belterületi, beépíthető telek el-
adó. Ir.ár: 16,5 mFt
A Csobánc lábánál ősi, de jó ál-
lapotú, 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 kony-
ha, 2 szoba, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, kitűnő állapotú családi
ház 2 garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegyen 3 szobás,
fürdőszobás, kitűnő megközelít-
hetőségű állandó lakásként is
használható hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-6635_____________________________

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

Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó
családi házat (eladót vagy kia-
dót), lakást (eladót vagy kiadót),
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt, építési telket, zártkertet,
külterületet, szántót, legelőt,
erdőt keresek ügyfeleim részé-
re Sümeg- és Tapolca környé-
kén, valamint Balaton-felvidé-
ken, Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszthely-
Tihany között. Tel.: 06-70/904-
61-10, E-mail: peter.bodis@ 
lidohome.hu Lido Home Ingat-
laniroda Tapolca, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 5 (Piac térnél). Kö-
szönettel, Bódis Péter_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük 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_____________________________

_____________________________

Tapolcán a központban, a hús-
áruház felett 61 m2-es, 2 szobás,
nagy erkélyes, 3. emeleti lakás fel-
újítás előtt eladó. Ár: 23,5 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán kiváló helyen, a piac
mellet 58 m2-es, 2 szobás, 4.
emeleti lakás felújítás előtt eladó.
Ár: 22,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Keszthelyen és környékén, Zala
és Somogy megyében valamint
Tapolcán és környékén, Veszp-
rém megyében lakást, családi
házat, hétvégi házat, területe-
ket keresek sürgősen ügyfele-
im részére. Tel: +36 70 376
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Lángvágót keresek, lehet nyug-
díjas is. Tel.: 06-70/336-7971_____________________________

Badacsonyi Borászat pincemun-
kára kollégát keres. Bérezés meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-30/868-
1361-es telefonszámon várjuk._____________________________

Szakácsot, férfi konyhai kisegí-
tőt, konyhalányt/takarítónőt fel-
veszünk balatonrendes-pálkövei
üdülőbe. Mobil: 06-20/9430-643_____________________________

SZOBALÁNY MUNKAKÖRBE KE-
RESSÜK KOLLÉGÁINKAT, AZON-
NALI KEZDÉSSEL NEMESVITÁ-
RA. versenyképes, megegyezés
szerinti fizetés, bejárási támogatás,
8 órás munkaidő (szükség esetén
buszközlekedéshez igazodva) szük-
ség esetén bentlakási lehetőség.
Jelentkezni a 06 30 659 3904-es
telefonszámon. Matild Country
Hotel: www.matildhotel.hu_____________________________

Piacra, ruházati árusításra ta-
polcai női vagy férfi eladót felve-
szek (akár diákmunka nyári sze-
zonra). Érd.: 06-20/992-8424_____________________________

Gyümölcs árusításra keresünk
kollégát Köveskálra. Diákok és
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. Tel.: 06-30/289-7000 
eszter2007@gmail.com_____________________________

Badacsonyba takarítónőt keresek
1 apartman takarítására a nyári
szezonra  szombati  váltásokra
10000 Ft-ért Tel:06-30/410-5975_____________________________

Szőlészetünk traktoros munkakör-
be, munkájára és önmagára igényes,
megfelelő jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keres. Munka-
végzés helye: Badacsony és Bala-
ton-felvidéki borvidék. Jelentkezni a
06-30/217-9283-as telefonszámon._____________________________

Balaton-felvidéken Mindszent-
kállán, éttermünkbe keresünk kony-
hai kisegítőt a nyári szezonra. Szál-
lás megoldható. Tel.: 06-20-961-
3938, e-mail: koroka@koroka.hu_____________________________

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata állást hirdet strandi
pénztáros munkakör betöltésére
határozott munkaidőre. Jelent-
kezési határidő: 2022. 05. 31. Te-
lefon: +36 30/514-8818 E-mail:
hivatal@balatonszepezd.hu_____________________________

Udvari gondnok/gondnoknő mun-
katársat keres a Szigligeti Alko-
tóház. Feladatok: a ház körüli ud-
var, kert napi szintű gondozása,
rendben tartása. Nyugdíj mellet-
ti vagy részmunkaidős foglalkoz-
tatás is megoldható. Jelentkezni
a szigliget@alkotomuveszet.hu
e-mail címre küldött önéletrajzzal
lehet. Telefonon érdeklődhet: 06-
20/852-7761_____________________________

Tapolca környéki partnerünk-
höz, hosszú távú munkavég-
zésre keresünk fémipari szak-
munkásokat. Bővebb informá-
cióért hívja a 70/643-1227 te-
lefonszámot._____________________________

Raktári kisegítő munkalehetőség
Kékkúton! Várjuk diákok, nyugdí-
jasok és felnőttek jelentkezését is
egyszerűsített foglalkoztatás ke-
retein belül. INGYENES céges járat
indul Tapolcáról, amely megáll több
településen is. Jelentkezni a 70/
380-1553-as telefonszámon lehet._____________________________

Műszaki rajzot olvasni tudó szer-
kezetlakatosokat és CO hegesztő-
ket keresek. Tel.: 06-70/770-0556_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére kere-
sek családi vendégházba végzős
vagy szakképzett felszolgálót, re-
cepcióst, üzletvezető asszisztenst
a szezonra. Rugalmas munkaidő, 4-
6-8 órában. Tel.: 06-30-352-8908
E-mai: balatongold@gmail.com

Csobánc Hajagos dűlőben ösz-
szesen 5470 m2, a 77-es útról
könnyen megközelíthető zártkerti
terület, 2500 m2 szőlővel, a fel-
dolgozáshoz szükséges eszközök-
kel, beépítési lehetőséggel eladó.
Ár: 5,5 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás
családi ház garázzsal, gazdasági
épületekkel, kúttal,  gyümölcsfák-
kal 1018 m2-es telken eladó. Ár:
59,9 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytördemicen 7723 m2
belterületi telek 15 %-os beé-
píthetőséggel eladó. Legkisebb
kialakítható telekméret 900 m2.
Ár: 65 M Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Tapolcán, a Barackos lakópark-
ban 185 m2, 3 szobás, egyedi stí-
lusú családi ház eladó. Ir.ár: 88,9
mFt Tel.: 06-30/748-5096

Sümegen a városközpontban na-
gyon jó fekvésű, napos, 2 szobás,
klímás lakás garázzsal együtt tu-
lajdonostól eladó akár bútorozva
is, azonnali 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 szoba kia-
dó közös konyha és fürdőszoba
használattal egyedülálló lánynak,
nőnek. Tel.: 06-30/834-2130_____________________________

Tapolcán, a Móricz Zsigmond
utcában 50 m2 bútorozott, össz-
komfortos külön bejáratú lakás 1
max. 2 fő, gyermektelen részére
kiadó. Kisállattal nem költözhető.
1 hónap kaució szükséges, do-
hányzás nem engedélyezett. Le-
informálható, fix munkahellyel
rendelkezők telefonáljanak. Tel.:
06-20/578-9540_____________________________

Tapolca Fő terén III. emeleti,
nagyerkélyes lakás kiadó. Tel.: 06-
20/383-4154

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

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napele-
mes pályázathoz is. 06-30/956-
7005_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapotfel-
mérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. 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 tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, kerí-
tések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

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

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

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-rend-
szer kialakítást vállalok csaptelep
cserétől komplett felújításig. 
janoskiss@gmail.com Tel.: 06-
30/970-8012_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 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
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával 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 benzin-
kút mögött. T.: 06-30/315-6267
Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kőműves munkákat, építés alap-
tól a koszorúig, belső átalakítást,
térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-
30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

_____________________________

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

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgála-
tok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

Kovács Kertgondozás. Vállalom
elhanyagolt nyaralók és kertek
karbantartását, fűnyírás, favá-
gás, sövényvágás, bozótirtás és
veszélyes favágások alpintech-
nikával. Kovács Ferenc Gergő
06-30/252-3264

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomta-
lanítása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőművesmun-
kák, bontás, teljeskörű házfelújítás,
betonozás, kerítések építése, fel-
újítás és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábaza-
tok, tető tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld te-
rületek gondozását, méterfa kug-
lizását, vállalom. Takács Attila
Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

_____________________________

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

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is), Fű-
kaszálás, Sövényvágás, Tuják for-
mázása, Fakivágás, Gallyazás,
Ágdarálás, Zöldhulladék elszállí-
tás. Számlaképes, megbízható
munka. Időpont foglalás szüksé-
ges! Tapolca 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,
rövid határidőkkel. Kenyeres Vik-
tor + 36 30/881-1874_____________________________

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

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

Fűnyírást, fűkaszálást, sövény-
vágást, méterfa fűrészelést, ki-
sebb fák, bokrok kiszedését vál-
lalom. Számlaképesen. Tapolca 30
km-es körzetében. Karsai Balázs
e.v. Tel.: 06-30/385-4129_____________________________

Ács, tetőfedő, bádogos munkát
vállalok. Tel.: 06-20/485-3715_____________________________

Fűkaszálást, fakivágást válla-
lok. Tel.: 06-20/485-3715_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

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

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

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

Vásárolnék horganyzott kádakat
kicsit, nagyot, fateknőt, fa melen-
cét, disznóvágó bontó asztalokat,
lábasokat, fazekakat, zsíros véndőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú Simp-
son motort, alkatrészeket, mű-
ködésképtelent is. És egyéb régi
kis- és nagy motorokat. T.: 06-
30/769-2447_____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, régi tölthető szódás-
üvegek, nagy nyúlketrec, kávés-
készlet eladó Tapolcán. Tel.: 06-
30/504-1660_____________________________

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

VEGYES oöl

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

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

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

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

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvá-
gókörfűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúró- vé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes köszö-
rűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás
vizes csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus
tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok, el-
adó. Szerszámgépek, kerti gépek
szervizelése. Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmo-
toros aggregátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

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

25 láda (400 db) öreg bor 180
Ft/üveg és öreg szőnyegek el-
adók. Érd.: 06-30/135-2223_____________________________

Őshonos, előnevelt csirkék el-
adók. 700 ft egyedenként. Érd.:
06-30/8946-594_____________________________

Alig használt kettő tűágyas Veri-
tas kötőgép tartozékokkal együtt
eladó. Ir.ár:29 eFt. Nagyméretű
kutyaól eladó. Ir.ár: 28 eFt. Be-
tonkeverő, nagyméretű, motor
nélkül eladó. Ir.ár: 26 eFt Régi ver-
senyzongora-nagy eladó. Ir.ár:
65 Ft Érd.: 06-20/942-6948_____________________________

Előnevelt tojócsibék, húscsirke
kacsák, májkacsák, libák a Ta-
polcai piacon a megszokott helyen
várom régi és új vásárlóimat. Ké-
rem előre hívjon. 06-30/533-3964_____________________________

Gritzner varrógép eladó. Tel.: 06-
20/519-8142_____________________________

Eladó lebontott, tisztított cse-
répkályha. Tel.: 06-30/560-8595_____________________________

Budai József régiség felvásárló,
készpénzért vásárolok, hagyaté-
kot, örökségeket, herendit, zsol-
nait, kitüntetéseket, pénzérméket,
bútorokat, festményeket, ezüst-
nemüket, órákat. e-mail: antik@
magyarantik.hu, Telefon/viber:
0670/673-7787

_____________________________

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

TŰZIFA )

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

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

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

Kiváló minőségű cser, akác tűzi-
fa eladó 31.000 Ft (1x1x1,7),
21.000 Ft (1x1x1). Válassza a kor-
rektséget. Érd.: 06-30/604-2395

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

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

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
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát ke-
resünk. 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,
Zánkára Napozóágy, Trambulin,
Gokart kölcsönzőbe keresünk fér-
fi munkatársakat szezonra. Szál-
lást szükség esetén biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726_____________________________

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

Szent György-hegyi pincészet
munkatársat keres szőlő és pin-
cemunkára! Amit mi nyújtunk:
egész éves, bejelentett állás, kor-
rekt fizetés, kellemes munkakör-
nyezet, családias légkör.  Amit vá-
runk: pontos, precíz munkavég-
zés, önállóság, igényesség. Je-
lentkezni telefonon (06-30/942-
3174) vagy e-mailben (info@
nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Szent György-hegyi bortera-
szunkra keresünk a nyári időszak-
ra napi 4 illetve főszezonban napi
7 órára felszolgálót. Amit nyújta-
ni tudunk: emberközpontú ven-
déglátás, családias, meghitt lég-
kör, stílusos környezet, sokrétű
munkakör, kulturált vendégkör.
Amit várunk: emberek szeretete,
önállóság, megbízható, alapos
munkavégzés, érdeklődés a borok
és a gasztronómia iránt, igényes-
ség, pontosság, nyelvismeret, jo-
gosítvány, autó. Jelentkezni tele-
fonon (06309423174) vagy e-ma-
ilben (info@nyaripince.hu) lehet!_____________________________

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 büfénk-
be, Szakács kollégát, Konyhai
dolgozót , Pultost keresünk! Akár
részmunkaidőben is. Diákok és
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! T.: 06-30/984-1132_____________________________

Szent György-hegyi borászat reg-
geliztető pincért keres júniustól
augusztusig terjedő munkavég-
zésre. Idegen nyelv ismerete
előnyt jelent. Érdeklődni: +36-
30/997-1919

ÁLLÁS -,

Vagyonőri végzettséggel rendel-
kező kollégákat keresünk kékkú-
ti telephelyen történő munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510,
berikildi88@ gmail.com_____________________________

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

Badacsonyi borászat pénzügyi
munkatársat keres 4-6 órában.
Feladatok: könyvelési munkála-
tok segítése, számlák rögzítése, ik-
tatása, adminisztratív munka se-
gítése. Pénzügyi ismeret / tapasz-
talat szükséges. T.: +36-70/931-
0986. Önéletrajzokat az iroda@ 
bazaltbor.hu e-mail címre várjuk._____________________________

Káptalantóti Mangalica csapata
hús-húskészítmény értékesítési
részlegére munkatársat keres tel-
jes munkaidős, éves állásra. A B
kategóriás vezetői engedély
előny! Ugyan ide heti 1-2 napos,
elsősorban hétvégi (délelőtti)
munkavégzésre  is keresünk (akár
nyugdíjas vagy diák) munkatár-
sakat! Érdeklődni a 30-286-1459-
es telefonszámon lehet._____________________________

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

Badacsonytomaji strandra lán-
gosost, pultost, konyhai kisegítőt,
diák munkaerőt felveszünk. Kiemelt
fizetés. Érd.: 06-20/964-3497_____________________________

Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendégkör-
rel rendelkező, bejáratott szép-
ségszalonba heti 1-2 alkalommal,
jó kereseti lehetőséggel. A vendég-
kört mi adjuk. T.: 06-70/244-1726_____________________________

Pálkövei strandbüfébe munka-
társakat keresünk strandi ételek
készítésére, fagyi árusításra, piz-
za sütésre (betanítással is). Érd.:
06-70/945-7298_____________________________

Segédmunkást keresek építő-
ipari munkára. Bér: 22 nap alatt
nettó 286.000 Ft + 100 %-os be-
járási 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 péntekig
08.00 és 16.00 óra között hívható._____________________________

Dream Team étterem éves állásra
konyhai tapasztalattal rendelkező,
étel előkészítő munkatársat keres.
Tel: 06-30/901-9849._____________________________

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

Vonyarcvashegyre Hotelba, nyá-
ri szezonra keresünk munkatársa-
kat, az alábbi pozíciókba: recep-
ciós, reggeliztető, takarítónő. Di-
ákok és nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk. Bővebb információ a 06-
70/949-0049 telefonszámon kér-
hető. Jelentkezését elküldheti a 
vonyarchotel@gmail.com e-mail
címre a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével. _____________________________

Építőiparban jártas, autóval ren-
delkező segédmunkást keresek
Lesenceitvándi telephellyel. Bé-
rezés 17.000 Ft/nap Érd.: 06-
30/446-9345_____________________________

Nyugdíjas nő Badacsony körül,
reggeli órákban kisegítő munkát
keres. Tel.: 06-30/300-2502

Ice N Go jégkrém drazsé értéke-
sítésére Badacsonyba eladó lá-
nyokat felveszek. Érd.: 06-
20/9783-830 _____________________________

Gyakorlattal rendelkező kony-
hai kisegítőt keresünk azonnali
kezdéssel Ábrahámhegyen, Ta-
polcáról a bejárást biztosítjuk.
Tel.: 06-30/350-8480_____________________________

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávé-
zónkba keressük új kollégánkat.
Szeptember végéig tartó (akár to-
vább is) munkára keressük új kol-
légánkat napi 5-6 órás munkaidő-
re. Szakirányú végzettség nem
feltétel, ha pörgős vagy és tettre
kész, akkor mindent megtanítunk.
Nyelvtudás, kedvesség előny. Je-
lentkezéseket fényképes önélet-
rajzzal várjuk a krisztina.zsikla@
gmail.com_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmá-
jára is igényes szakácsot, főző-
asszonyt, konyhai kisegítőt, pul-
tos- felszolgálót – akár rész-
munkaidőben is – gasztronómi-
át szerető kezdők beiskolázását
elősegítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Badacsonyba munkájára és kör-
nyezetére igényes munkatársakat
keresünk az alábbi pozíciókra: el-
adó, árufeltöltő (kereskedelmi
gyakorlat előny) és takarító. Szor-
galmas diákok jelentkezését is
várjuk. Megbeszélésre időpont
egyeztetés: 06-30/527-8470_____________________________

Badacsonyba munkájára és kör-
nyezetére igényes munkatársakat
keresünk az alábbi pozíciókra:
a’la carte szakács, lángossütő, pul-
tos-felszolgáló és konyhai kisegí-
tő. (vendéglátás gyakorlat előny)
Szorgalmas diákok jelentkezését
is várjuk. Megbeszélésre időpont
egyeztetés: 06-30/527-8470_____________________________

Építőipari Kft. kőműves, betaní-
tott kőműves illetve segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8 órás
munkarendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Munka-
bér megegyezés szerint. Érd.:
0630/455-9006, 0630/224-2450_____________________________

Idős férfi mellé gondozót/ápolót
keresek Tapolcán vasárnap dél-
előttökre. Tel.:+36-30/786-0108

Kapolcson a 84Bisztróba kere-
sünk mosogató-konyhai kisegítőt
éves állásra és felszolgáló-pultost.
Jelentkezni a 06-30/883-5917-
es telefonszámon lehet.

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

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-

PROGRAM

OKTATÁS

mények az Első Magyar Látványtár
gyűjteményéből. Megnyitja dr. Ak-
nai Katalin művészettörténész. Kon-
cert Krulik Eszter hegedűművész és
Schlanger Tamás zongoraművész
közreműködésével. Kísérőprogram
borkóstolóval. A belépés ingyenes
de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kapcsolat: Bartunek Katalin, Tel.: 06
20 534 1333, e-mail: bartunek.ka-
talin@gmail.com

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
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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./20.  2022. május 21.

, 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

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

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

KLÍMA-VILLANY

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

SZERELÉS
+36-30/838-2101
+36-30/997-3049Bővebb információért hívja a telefonszámot.06-70/643-1227

Tapolca környéki partnerünkhöz,
hosszú távú munkavégzésre keressük

új munkatársainkat:
• HEGESZTŐ • LAKATOS • CNC FORGÁCSOLÓ
• KISEGÍTŐ MUNKAKÖRÖK, BETANÍTOTT MUNKA
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Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézónkba
keressük új kollégánkat!

ÁLLÁS!

Szeptember végéig tartó (akár tovább is)
munkára keressük új kollégánkat,

napi 5-6 órás munkaidőre.
Szakirányú végzettség nem feltétel,

ha pörgős vagy és tettre kész,
akkor mindent megtanítunk.
Nyelvtudás, kedvesség előny!

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várjuk:
krisztina.zsikla@gmail.com

MANDILLA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Újonnan nyíló, exkluzív szálláshelyre és étterembe

keressük munkájukra igényes, szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat

Munkavégzés helye: Köveskál

RECEPCIÓS és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkakörökbe, éves állásra.

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

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

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.

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
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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.

•
•
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•
•
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•
•

•

•
•
•
•
•

• 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.

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.

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ

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

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS

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

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Nyitvatartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 05. 19 - 2022. 06. 01.

(illetve a készlet erejéig)

Sertéslapocka
Sertés csontos tarja
Sertés hátsó csülök

Pápai műbeles virsli
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai vadász felvágott
Pápai disznósajt nyelvvel
Pápai sertés zsír
Pápai füstölt paraszt lapocka
(első sonka)

1.590 Ft/kg
1.540 Ft/kg

990 Ft/kg

1.440 Ft/kg
1.720 Ft/kg
2.290 Ft/kg
1.790 Ft/kg
1.190 Ft/kg
2.390 Ft/kg

Tapolca, Batsányi János utca 8.
Telefonszám: 06-70/391-2318
Email cím: tapolca@oh.hu

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS
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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

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
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

289
Ft/db

349
Ft/db

0,33 l

0,5 l

875 Ft/l

698 Ft/l

kft.nyomda

Színes reklámtáblák,

feliratok, autó-dekorációk,

perforált

ablakfóliák,

világítótábla-

fóliák nyomása,

papírok,

ponyvák

készítése

szegéssel,

ringlizéssel

maximum 160 cm

szélességben,

akár 50 méter

hosszúságban!

Tapolca, Batsányi u. 1.

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

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu Elképzeléstõl a késztermékig!Elképzeléstõl a késztermékig!

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

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

Bővebb információ:
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