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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./21.  2022. május 28.

, 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

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
+36-30/997-3049

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

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

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

06-20/414-3177

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 önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-143 vagy +36-70/398-49-30

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 önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-143 vagy +36-70/398-49-30

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

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-143 vagy +36-70/398-49-30

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.

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

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

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

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre várjuk új munkatársak

jelentkezését az alábbi pozíciókba:

TARGONCÁS
• anyagmozgatás a telephelyen belül
• kamionok fel- és lerakodása
• érvényes gépkezelői (targoncavezető) jogosítvány szükséges

RAKTÁROS
• raktárkészlet kezelés
• beérkező árucikkek bevételezése
• komissiózás, adminisztráció
• MS Office felhasználói szintű ismeret szükséges,

vállalatirányítási rendszer ismeret előny

Mindkét esetben:
• határozatlan idejű munkaszerződés
• 1 műszakos munkarend hétfőtől péntekig
• alapbéren felüli mozgóbér
• havi SZÉP kártya juttatás próbaidő alatt is
• év végi jutalom
• munkatársi ajánlási díj
• ingyenes magánegészségügyi szolgáltatások

MANDILLA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Újonnan nyíló, exkluzív szálláshelyre és étterembe

keressük munkájukra igényes, szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat

Munkavégzés helye: Köveskál

KONYHAI KISEGÍTŐ, PINCÉR és
munkakörökbe, éves állásra.

RECEPCIÓS

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

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;

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

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

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

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

• Könyvelő munkakörben

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

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

Főbb feladatok, munkák:

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

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

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

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

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

• Szállás-ügyintéző

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

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

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

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

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi prémium minőségű termékeket előállító varrodánkba

munkakörökbe keressük új kollégáinkat.
Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és nyitott vagy a fejlő-
désre, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partnereink számára, amit
korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel ará-
nyosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.
Teljesítményedet elismerő, korszerű munkakörnyezetben várunk!

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

varrónő, szabász
Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

TAKARÍTÓ
(hajnali munkakezdéssel)

SZÁLLODAI
SEGÉDMUNKÁS

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

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül mozgóbér és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

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

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ - BÁROS

SZAKÁCS

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-8648, email:

norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervízdíj és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

PORTÁS

Jelentkezés: Rig Erzsébet
igazgatói asszisztens

Tel.: +36-30/334-50-05, email:
erzsebet.rig@hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- pontos, precíz munkavégzés
- megbízhatóság, rugalmasság
- magasfokú terhelhetőség,
erős fizikum, kitartás

- hasonló területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent

- munkabéren felül szervizdíj
és cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

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

- folyamatos fejlődési lehetőség

VASVÁRI OPTIKA SÁRKÖZI OPTIKA
8300 Tapolca, Petőfi u. 18.

Tel.: 06-30/632-1569
8300 Tapolca, Deák F. u. 6.

Tel.: 06-30/632-1569

2022. június 1-től kék fény szűrős
szemüveglencsék 30% kedvezménnyel!

Multifokális, egyfókuszú, fényre
sötétedő és vékonyított kivitelben is.

A részletekről érdeklődjön az üzletben.

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

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

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

(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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ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

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



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

- 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:

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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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A DoDo Hungary Kft. egy nemzetközi start-up cég,
bővülő csapatunkba keressük azokat a talpraesett

Tapolcán, akik velünk közösen
arra törekszenek, hogy a legjobbak legyünk a gyors

és minőségi aznapi kiszállításban.

FUTÁROKAT/SOFŐRÖKET

Feladat: nemzetközi hipermarketnél élelmiszer
kiszállítás.

Modern technológiával felszerelt autót biztosítunk
részedre a munkavégzéshez.

Bővebb információ/önéletrajz küldés:+36-70/410-8426;hr@idodo.hu

Eladná Veszprém megyében lévő
ingatlanját, mezőgazdasági területét?

Keressen minket
ingyenes tanácsadásért

és segítünk az eladásban.
Gyors ügyintézés mellett,

ingyenes ügyvédi szolgáltatásokat
biztosítunk.

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is
a Duna-Liget Kft. ügyfeleként köszönthetjük.

TELEFONSZÁM: 06-70/423-1375
EMAIL CÍM: DUNALIGETKFT@GMAIL.COM

(présház, erdő, szántó, legelő, szőlő stb.)

A munkatársat keres
a révfülöpi és a tapolcai üzleteibe

az alábbi munkakörökbe:

Jánház Kft.

Targoncás jogosítvány és
építőanyag ismeret

előnyt jelent!

Főbb feladatok:
- a vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- az áruk átvétele és kiadása.

Főbb feladatok:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- gyártókkal és vevőkkel való
kapcsolattartás

- vevői árajánlatok, szállítói rendelések
teljes körű ügyintézése,
nyomon követése

- szállítólevelek, számlák készítése
- beérkezett áruk dokumentálása,

kezelése.

- jó kommunikációs készség
- megbízhatóság
- csapatban történő munkavégzés.

- éves bejelentett állás
- stabil, hosszú távú munkalehetőség
- családias légkör.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
e-mail-címen

lehet a jelentkezni kívánt üzlet
(Tapolca vagy Révfülöp) megjelölésével!

info.janhaz@gmail.com

� �ÁRUKIADÓ, TARGONCÁS

BARKÁCSÁRUHÁZI
MUNKATÁRS

NYITVATARTÁS:
H-P: 8.00-17.00, Szo.: 8.00-12.00

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

Tapolca, Petőfi u. 18/4

Tel.: 06-30/3777-079

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 30-tól június 3-ig:

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

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.490 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

fokhagymás metéltleves, csülökpörkölt sós burgonyával
francia hagymaleves, zöldborsós tokány tésztával

karalábéleves grízgaluskával,
sült csirkecomb franciasalátával és rizzsel

palócleves, aranygaluska
gombakrémleves, rántott sertésborda rizzsel

Nyári Sakk és Szabadidős Sporttábor
Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok (Tapolca, Alkotmány u. 7.)

Időpont: 2022. június 27-július 1. (hétfő-péntek) naponta 7.30-15.30-ig
A tábor rendezője: Tapolca VSE Sakkszakosztálya
Jelentkezés e-mailben, vagy telefonon:
Istvándi Lajos, sakkozo@gmail.com, 06-70/381-0838
Információ: Paréj József, parej.jozsef39@gmail.com, 06-70/227-3077
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő

FIGYELEM! A táborba elhívhatod a legjobb barátodat, barátnődet is.
Nem baj, ha nem tud sakkozni, majd a táborban megtanul!

A jelzett összeg magába foglalja a napi kétszeri étkezést (ebéd+uzsonna) a helyszínen,
valamint a filmszínházbelépőt, múzeumbelépőket, strandbelépőket és a kirándulást
Gyulakeszire, a napi fagyizást, valamint a sakkoktatási díjat.
Program: A sakkoktatás mellett (max. napi 4 óra) a gyermekek az alábbi programokon
vesznek részt: • MOZI látogatás • sport és labdajátékok • strandolás • könyvtár- és
múzeumlátogatás • Tapolca nevezetességei: Malom-tó, Iskolamúzeum, Haditechnikai
Park stb. • Kirándulás Gyulakeszi lovas tanya • Látogatás a Hotel Pelionba

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nelünk a végtelenség.

(Juhász Gyula: Consolatio)

Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

életének 81. évében örök nyugalomra tért.
Búcsúztatását a Badacsonytomaji Temető ravatalozójában

2022. június 9-én 14 órakor tartjuk.

Gyászolja fia, menye, unokája, huga és családja

Becze László

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolcai betonüzembe
mixerre és pumix teherautókra

gépkocsivezetőket és
betonpumpa-gépkezelőt keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

Tapolcai betonüzembe
mixerre és pumix teherautókra

gépkocsivezetőket és
betonpumpa-gépkezelőt keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

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
Sümegen szoba, konyha, fürdő-
szoba helyiségekből álló, jó-kö-
zepes állapotú családi ház kis
telekterülettel eladó. Ir.ár: 12,2
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 2140 m2-es be-
kerített, parkosított, csendes kör-
nyezetű terület eladó. Ir.ár: 3,5
mFt Tel.: 06-20/915-6635
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
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
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! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy ki-
adót), nyaralót, gazdasági épü-
letet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szán-
tót, legelőt, erdőt keresek ügyfe-
leim részére Sümeg- és Tapol-
ca környékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében, Keszt-
hely-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  _____________________________

Felsőpáhokon Hévízre panorá-
más, új építésű 100 m2-es (3 há-
lós + nappalis) hasznos alapterü-
letű, +56 m2 dupla garázs, +30
m2 terasz jacuzzival, AA energia
hatékony, könnyűszerkezetes ház
extrákkal felszerelve eladó. Nap-
elemes wifi okos fűtés, elektromos
gyorstöltő, beépített konyha gé-
pekkel, házimozi rendszer 190 cm-
es Qled tv-vel, stb... Ár: 139 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közel 105
m2-es minőségi anyagokból igé-
nyesen, teljesen újjáépített 2 háló
+  nappalis-konyha- étkezős csa-
ládi ház, beépített, felszerelt kony-
hával 323 m2-es telken eladó. Ár:
82,9 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, területeket
keresek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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, fő-
zőasszonyt, konyhai kisegítőt,
pultos- felszolgálót – akár rész-
munkaidőben is – gasztronómiát
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_____________________________

Pultos felszolgáló kollégát ke-
resünk Badacsonyörsre, Borte-
raszunkra! Ha talpraesett, mo-
solygós, lelkes, vagy itt a helyed!
Ha szereted a borokat, a ven-
déglátást és szívesen tanulsz vá-
runk téged! Amit kínálunk: csa-
ládias hangulat, összetartó csa-
pat, változatos munka, gyönyö-
rű panorámás borterasz. Küldd el
nekünk fényképes önéletrajzod
a szallas@siposborhaz.hu ema-
il címre vagy hívj a +36-30/443-
9348-as telefonszámon _____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufu-
varozásra „B” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársat ke-
res tapolcai telephellyel. Érd.: 06-
70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Piacra, ruházati árusításra heti 4-
5 napra tapolcai női vagy férfi el-
adót felveszek (akár diákmunka
szezonra). Korrekt fizetés. Tel.: 06-
20/992-8424_____________________________

Balaton északi oldalán strandi bü-
fében lángossütő kiadó vagy u.itt
gyakorlott lángossütőt keresek.
Érd. a megadott tel.számon: 06-
30/461-1500_____________________________

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

Kőművest és segédmunkást ke-
resek azonnali kezdéssel. Tel.:
06-70/430-5487_____________________________

Tavasbarlangba éves állásra tár-
latvezető-csónakos munkakörbe
munkatársat keresünk. Jelentkez-
ni: e-mail: tavasbarlang@bfnp.hu_____________________________

Ha vagyonőrökre van szüksége,
hívjon bizalommal. Tel.: 06-
30/241-6384_____________________________

Eladókat keresünk élelmiszer-
boltjainkba, hétvégi munkarend-
be, akár másodállásban is. Üzle-
tek: Nemesvita, Badacsonyláb-
dihegy. Érd.: 06-30/348-7469,0 6-
20/366-1483

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_____________________________

Badacsonyban balatoni örök pa-
norámás belterületi építési telek
15 %-os beépíthetőséggel, köz-
művekkel eladó. Ár: 119 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán kiváló helyen, a piac mel-
let 58 m2-es, 2 szobás, 4. emele-
ti lakás felújítás előtt eladó. Ár:
22,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

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

Lesenceistvándon 80 m2-es,
kétszintes, részben már felújított,
lakható épület, ház 2100 m2-es
zártkerti terület közel a belterü-
lethez, vízzel, villannyal eladó. Ár:
23,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es,
balatoni panorámás zártkerti te-
rület, 2 %-os beépítési lehető-
séggel eladó. Mivel több, min.
2000 m2-es, a beépítéshez szük-
séges  telek is kialakítható,  ami-
hez 1600 m2 gyümölcsöst vagy
szőlőt telepítése kell telepíteni. Ár:
18,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-prés-
ház eladó 4626 m2-es zártkerti te-
rületen. A pince térképen is fel-
tüntetett, villany és  víz (ásott kút)
van, felső szint ráépíthető. Ár:
16,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Hosszúberekben eladó 500
négyszögöl földterület Lesence-
istvánd művelésből kivont. Pince
felújítási lehetőség. Villany, út
van. Tel.: 06-20/434-7211_____________________________

Eladó Szent György hegy déli ol-
dalán 1 600 m2 szőlő, gyümöl-
csös, egész évben lakható kor-
szerűen felújított házzal, örök pa-
norámával a Balatonra. Érd. 06-
30/ 9 361 804_____________________________

Eladó Tapolcán, Batsányi utca 34-
ben, a tópart mellett kis családi
ház cserépkályha és gáz fűtéssel.
Ir.ár: 18 mFt Érd.: 06-30/2932-925_____________________________

Lesencetomajon 5 szobás csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 06-
20/533-0609

Tapolca központjában panorá-
más, 4. emeleti, igényesen fel-
újított 2 szobás lakás teljes be-
rendezéssel együtt eladó. Ir.ár:
32 mFt Érd.: 06 30 696 2707_____________________________

Eladó Tapolcán egy 2 szobás, 65
m2-es, földszinti lakás. Teljesen fel
van újítva. Új nyílászárók, par-
ketta, járólap, stb. Azonnal köl-
tözhető. Ir.ár: 28,5 MFt Tel.: 06-
30/578-2051_____________________________

Tapolcán, a reptéren eladó egy
felújítás alatt álló földszinti 57 m2-
es lakás és egy teljesen felújított
4. emeleti 1 és fél szobás lakás
bútorozva. Érd.: 06-20/426-5832

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_____________________________

Tapolcán, a városközponthoz kö-
zel 20 m2-es szoba közös kony-
ha és fürdőszoba használattal ki-
adó egyedülálló nőnek. Tel.: 06-
30/8342-130

LAKÁS

KIADÓ

Tapolcán családi ház hosszútáv-
ra kiadó. Érd.: 06-30/364-5664_____________________________

Tapolca fő terén III. emeleti,
nagy erkélyes lakás kiadó. Tel.:
06-20/383-4154_____________________________

Tapolca-Diszelben családi ház és
kert kiadó. Tel.: 06-20/317-4339

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

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 Ta-
polcán és környékén. Napelemes
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, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid
határidő. Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jármű-
vek, pótkocsik, alvázak, kerítések,
falak, pincék, sírkövek, nyílászárók,
parasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-
1023 www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

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

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-rendszer
kialakítást vállalok csaptelep cse-
rétől 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 cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág 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_____________________________

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

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

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_____________________________

Magánházak-nyaralók takarítá-
sát vállalom Tapolcán és környé-
kén. Tel.: 06-30/698-7480

Vállalom nyaralók, családi házak
takarítását, kertjének rendbeté-
telét, fűnyírást, fűkaszálást, bo-
zótirtást, sövénynyírást, zöldhul-
ladék elszállítását. Tel.: +36-
30/637-1316, +36-30/331-3963_____________________________

Víz-fűtés szereléssel kapcsolatos
munkákat vállalok, a kisebbektől a
nagyobbakig, rövid határidőkkel.
Kenyeres Viktor +36 30/881 18 74_____________________________

Kerítésépítést vállalunk saját
kiskotróval. Érd.: 06-30/383-0927_____________________________

Kőművesmunkát, burkolást (já-
rólap, csempe) szigetelést, tető-
fedést, ácsmunkát vállalunk ga-
ranciával. Ingyenes kiszállás és
felmérés. Tel.: 06-30/012-7726_____________________________

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

Eladó egy Citroën Xsara kombi,
20 éves, felújított állapotban.
Friss műszaki engedéllyel (2 na-
pos). Vételár: 390.000.-Ft Érdek-
lődni a +36702837492 számon.

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást, méret-
re vágást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi út
585/18 hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú, jó mi-
nőségű termőföld eladó. 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_____________________________

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

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_____________________________

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_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó), térkő porszívó,
asztali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmotoros
zagyszivattyú újszerű, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000 mm,
2 késes vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és téglavágó fű-
rész, hordozható ipari ventillátor
220 V, akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és benzin-
motoros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V eladó. Szállí-
tás megoldható! Tel.: 06-30/457-
7200, 06-87/701-018_____________________________

Megunt, vagy működésképte-
len háztartási és más gépeit és
egyéb fémhulladékait ingyen át-
veszem. Tel.: 06-70/211-5124

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek, oszlo-
pos fúró, Honda motoros Bomag
lapvibrátorok 75-100 kg, Vibro-
max 1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, Echo egykezes profi mo-
torfűrész, Fein fémvágó fűrész új,
légpuska, Honda aggregátorok 2-
6,5 KW/220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V, fás-
szenes kályha, kézi csempevá-
gók, csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más, amire
önnek szüksége lehet, érdeklődjön!
Hibás kisgép akkuk javítása cella-
cserével! Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcs- és ág-
darálók, villanymotorok 220/380V,
mini gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo háti perme-
tezők, Maruyama slagos perme-
tező, lombszívó-fúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos sö-
vényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és me-
legvizes sterimók, benzinmotoros
és elektromos hordozható vízszi-
vattyúk, akkutöltők 6-12-24 V-os
normál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16 funkci-
ós faipari barkácsgép, elektromos
újszerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Egy éves tojó tyúkok eladók. Na-
gyobb mennyiségben is. 1000
Ft/db Tel.: 06-30/557-9438_____________________________

Termelői eper eladó. Tel.: 06-
30/349-0402_____________________________

Eladó talicskás motoros perme-
tező 40 m tömlő, kovács üllő,
satu, tűzhely, DM120-as fűka-
sza. Gyári kettes eke. 2 levelű fo-
gas. Tel.: 06-20/200-5370_____________________________

Eladó 4 db nagy Baconádi méh
kaptár mézpörgető és gabona-
daráló. Tel.: 06-30/2965-839_____________________________

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

Nagyméretű bőr sarok ülőgarni-
túra, kihúzható, hagyatékból
30.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-
30/481-9757_____________________________

Frissen vágott, 6 m hosszú 30 és
20 cm átmérőjű fenyő rönk eladó.
Érd.: 06-30/481-9757_____________________________

Eladó! Felültöltős automata mo-
sógép, alig használt Hajdu keve-
rőtárcsás mosógép, szétnyitható
ruhaszárító, kerti ruhaszárító nagy,
táska varrógép, száraz, vizes por-
szívó, 2 db gázpalack, mikró, 1 db
villanyos szőlődaráló. Érd.: 06-
30/979-9458

_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

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

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

Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendég-
körrel rendelkező, bejáratott szép-
ségszalonba heti 1-2 alkalom-
mal, jó kereseti lehetőséggel. A
vendégkört mi adjuk. Tel.: 06-
70/244-1726_____________________________

Segédmunkást keresek építő-
ipari munkára. Bér: 22 nap alatt
nettó 286.000 Ft + 100 %-os be-
járási költségtérítés Tapolcára.
Érd.: 06-30/432-7387_____________________________

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. _____________________________

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

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

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_____________________________

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

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_____________________________

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

ÁLLÁS -, Autóvillamossági műhelybe ke-
resek autóvillamossági és klíma-
szerelési feladatokra munkatársat
azonnali belépéssel. Pályakez-
dők, csak nyári munkát keresők
jelentkezését is várom. Érd.: +36-
20/9237-920_____________________________

Vagyonőrök és éjszakai recepciós
jelentkezését várom Balatonpar-
ti éves és szezonális munkára.
Tel.: 06-70/431-8009_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővíté-
séhez elsősorban szezonális
munkára konyhai tapasztalattal
rendelkező szakács, konyhai
kisegítő és mosogató kollégá-
kat keres! Kölcsönös megelé-
gedés esetén éves állást biz-
tosítunk! Tanulók jelentkezé-
sét is szívesen fogadjuk! Szál-
lás, igény szerint megoldható!
Jelentkezni telefonon: 06
20/220-3091 vagy e-mailben:
halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővítésé-
hez elsősorban szezonális mun-
kára éttermi gyakorlattal ren-
delkező felszolgáló / pincér kol-
légát keres! Kölcsönös meg-
elégedés esetén éves állást biz-
tosítunk! Szállás, igény szerint
megoldható! Jelentkezni tele-
fonon: 06 30/220-9609 vagy e-
mailben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

Dream Team étterem éves állásra
pizzasütő munkatársat keres. Tel.:
06-30/901-9849_____________________________

Dream Team étterem éves állásra
konyhai kisegítő munkatársat ke-
res. Tel.: 06-30/901-9849_____________________________

Dream Team étterem pultos mun-
katársat keres. Szezonális mun-
kavállalók jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-30/901-9849_____________________________

Amandula Kávézó pultos/fel-
szolgáló munkatársat keres. Pá-
lyakezdők jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-30/622-7915_____________________________

Tapolcai betonüzembe mixerre és
pumix teherautókra gépkocsive-
zetőket és betonpumpa gépke-
zelőt keresünk. Tel.: 06-30/685-
6424_____________________________
Badacsonytomaj Húsboltba ke-
resünk magára és munkájára igé-
nyes szakképzett munkatársat
éves állásra. Jelentkezni szemé-
lyesen, a Badacsonytomaj Hősök
tere 3. vagy a 06-87/471-444-es
telefonszámon lehet.

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

Az I. Halápi-hegyi Kráter kon-
certre várunk mindenkit a Bikini
együttessel 06.11 szombat 14
órától 21 óráig. Kiegészítő prog-
ramok, étel, ital, zene egy igazán
szép környezetben. Jegyek: 2.500
Ft Tourinform Badacsony, Tou-
rinform Tapolca, tixa.hu, Zalahaláp
Művelődési Ház, és a helyszínen
3.000 Ft.

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

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 műemléképü-
let. A fesztivál a VEB 2023 Euró-
pa Kulturális Fővárosa keretében
kerül megrendezésre. A rendez-
vény programja: kiállítás megnyitó
a kecskeméti Leskowsky Hang-
szergyűjtemény anyagából, Ba-
rabás Márton Prima díjas festő-
művész "Zongora szobrok és kot-
takönyvek" című alkotásaiból, R.
Törley Mária zenei témájú
kisplasztikáiból, valamint fest-
mények az Első Magyar Lát-
ványtár gyűjteményéből. Meg-
nyitja dr. Aknai Katalin művé-
szettörténész. Koncert Krulik Esz-
ter hegedűművész és Schlanger
Tamás zongoraművész közremű-
ködésével. Kísérőprogram bor-
kóstolóval. A belépés ingyenes de
előzetes regisztrációhoz kötött.
Kapcsolat: Bartunek Katalin, 
Tel.: 06 20 534 1333, e-mail:
bartunek.katalin@gmail.com

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

- 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:

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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A DoDo Hungary Kft. egy nemzetközi start-up cég,
bővülő csapatunkba keressük azokat a talpraesett

Tapolcán, akik velünk közösen
arra törekszenek, hogy a legjobbak legyünk a gyors

és minőségi aznapi kiszállításban.

FUTÁROKAT/SOFŐRÖKET

Feladat: nemzetközi hipermarketnél élelmiszer
kiszállítás.

Modern technológiával felszerelt autót biztosítunk
részedre a munkavégzéshez.

Bővebb információ/önéletrajz küldés:+36-70/410-8426;hr@idodo.hu

Eladná Veszprém megyében lévő
ingatlanját, mezőgazdasági területét?

Keressen minket
ingyenes tanácsadásért

és segítünk az eladásban.
Gyors ügyintézés mellett,

ingyenes ügyvédi szolgáltatásokat
biztosítunk.

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is
a Duna-Liget Kft. ügyfeleként köszönthetjük.

TELEFONSZÁM: 06-70/423-1375
EMAIL CÍM: DUNALIGETKFT@GMAIL.COM

(présház, erdő, szántó, legelő, szőlő stb.)

A munkatársat keres
a révfülöpi és a tapolcai üzleteibe

az alábbi munkakörökbe:

Jánház Kft.

Targoncás jogosítvány és
építőanyag ismeret

előnyt jelent!

Főbb feladatok:
- a vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- az áruk átvétele és kiadása.

Főbb feladatok:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- gyártókkal és vevőkkel való
kapcsolattartás

- vevői árajánlatok, szállítói rendelések
teljes körű ügyintézése,
nyomon követése

- szállítólevelek, számlák készítése
- beérkezett áruk dokumentálása,

kezelése.

- jó kommunikációs készség
- megbízhatóság
- csapatban történő munkavégzés.

- éves bejelentett állás
- stabil, hosszú távú munkalehetőség
- családias légkör.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
e-mail-címen

lehet a jelentkezni kívánt üzlet
(Tapolca vagy Révfülöp) megjelölésével!

info.janhaz@gmail.com

� �ÁRUKIADÓ, TARGONCÁS

BARKÁCSÁRUHÁZI
MUNKATÁRS

NYITVATARTÁS:
H-P: 8.00-17.00, Szo.: 8.00-12.00

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

Tapolca, Petőfi u. 18/4

Tel.: 06-30/3777-079

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 30-tól június 3-ig:

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

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.490 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

fokhagymás metéltleves, csülökpörkölt sós burgonyával
francia hagymaleves, zöldborsós tokány tésztával

karalábéleves grízgaluskával,
sült csirkecomb franciasalátával és rizzsel

palócleves, aranygaluska
gombakrémleves, rántott sertésborda rizzsel

Nyári Sakk és Szabadidős Sporttábor
Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok (Tapolca, Alkotmány u. 7.)

Időpont: 2022. június 27-július 1. (hétfő-péntek) naponta 7.30-15.30-ig
A tábor rendezője: Tapolca VSE Sakkszakosztálya
Jelentkezés e-mailben, vagy telefonon:
Istvándi Lajos, sakkozo@gmail.com, 06-70/381-0838
Információ: Paréj József, parej.jozsef39@gmail.com, 06-70/227-3077
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő

FIGYELEM! A táborba elhívhatod a legjobb barátodat, barátnődet is.
Nem baj, ha nem tud sakkozni, majd a táborban megtanul!

A jelzett összeg magába foglalja a napi kétszeri étkezést (ebéd+uzsonna) a helyszínen,
valamint a filmszínházbelépőt, múzeumbelépőket, strandbelépőket és a kirándulást
Gyulakeszire, a napi fagyizást, valamint a sakkoktatási díjat.
Program: A sakkoktatás mellett (max. napi 4 óra) a gyermekek az alábbi programokon
vesznek részt: • MOZI látogatás • sport és labdajátékok • strandolás • könyvtár- és
múzeumlátogatás • Tapolca nevezetességei: Malom-tó, Iskolamúzeum, Haditechnikai
Park stb. • Kirándulás Gyulakeszi lovas tanya • Látogatás a Hotel Pelionba

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nelünk a végtelenség.

(Juhász Gyula: Consolatio)

Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

életének 81. évében örök nyugalomra tért.
Búcsúztatását a Badacsonytomaji Temető ravatalozójában

2022. június 9-én 14 órakor tartjuk.

Gyászolja fia, menye, unokája, huga és családja

Becze László

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolcai betonüzembe
mixerre és pumix teherautókra

gépkocsivezetőket és
betonpumpa-gépkezelőt keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

Tapolcai betonüzembe
mixerre és pumix teherautókra

gépkocsivezetőket és
betonpumpa-gépkezelőt keresünk.

Tel.: 06-30/685-6424

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
Sümegen szoba, konyha, fürdő-
szoba helyiségekből álló, jó-kö-
zepes állapotú családi ház kis
telekterülettel eladó. Ir.ár: 12,2
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 2140 m2-es be-
kerített, parkosított, csendes kör-
nyezetű terület eladó. Ir.ár: 3,5
mFt Tel.: 06-20/915-6635
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
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
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! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy ki-
adót), nyaralót, gazdasági épü-
letet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szán-
tót, legelőt, erdőt keresek ügyfe-
leim részére Sümeg- és Tapol-
ca környékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében, Keszt-
hely-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  _____________________________

Felsőpáhokon Hévízre panorá-
más, új építésű 100 m2-es (3 há-
lós + nappalis) hasznos alapterü-
letű, +56 m2 dupla garázs, +30
m2 terasz jacuzzival, AA energia
hatékony, könnyűszerkezetes ház
extrákkal felszerelve eladó. Nap-
elemes wifi okos fűtés, elektromos
gyorstöltő, beépített konyha gé-
pekkel, házimozi rendszer 190 cm-
es Qled tv-vel, stb... Ár: 139 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közel 105
m2-es minőségi anyagokból igé-
nyesen, teljesen újjáépített 2 háló
+  nappalis-konyha- étkezős csa-
ládi ház, beépített, felszerelt kony-
hával 323 m2-es telken eladó. Ár:
82,9 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, területeket
keresek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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, fő-
zőasszonyt, konyhai kisegítőt,
pultos- felszolgálót – akár rész-
munkaidőben is – gasztronómiát
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_____________________________

Pultos felszolgáló kollégát ke-
resünk Badacsonyörsre, Borte-
raszunkra! Ha talpraesett, mo-
solygós, lelkes, vagy itt a helyed!
Ha szereted a borokat, a ven-
déglátást és szívesen tanulsz vá-
runk téged! Amit kínálunk: csa-
ládias hangulat, összetartó csa-
pat, változatos munka, gyönyö-
rű panorámás borterasz. Küldd el
nekünk fényképes önéletrajzod
a szallas@siposborhaz.hu ema-
il címre vagy hívj a +36-30/443-
9348-as telefonszámon _____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufu-
varozásra „B” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársat ke-
res tapolcai telephellyel. Érd.: 06-
70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Piacra, ruházati árusításra heti 4-
5 napra tapolcai női vagy férfi el-
adót felveszek (akár diákmunka
szezonra). Korrekt fizetés. Tel.: 06-
20/992-8424_____________________________

Balaton északi oldalán strandi bü-
fében lángossütő kiadó vagy u.itt
gyakorlott lángossütőt keresek.
Érd. a megadott tel.számon: 06-
30/461-1500_____________________________

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

Kőművest és segédmunkást ke-
resek azonnali kezdéssel. Tel.:
06-70/430-5487_____________________________

Tavasbarlangba éves állásra tár-
latvezető-csónakos munkakörbe
munkatársat keresünk. Jelentkez-
ni: e-mail: tavasbarlang@bfnp.hu_____________________________

Ha vagyonőrökre van szüksége,
hívjon bizalommal. Tel.: 06-
30/241-6384_____________________________

Eladókat keresünk élelmiszer-
boltjainkba, hétvégi munkarend-
be, akár másodállásban is. Üzle-
tek: Nemesvita, Badacsonyláb-
dihegy. Érd.: 06-30/348-7469,0 6-
20/366-1483

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_____________________________

Badacsonyban balatoni örök pa-
norámás belterületi építési telek
15 %-os beépíthetőséggel, köz-
művekkel eladó. Ár: 119 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán kiváló helyen, a piac mel-
let 58 m2-es, 2 szobás, 4. emele-
ti lakás felújítás előtt eladó. Ár:
22,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

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

Lesenceistvándon 80 m2-es,
kétszintes, részben már felújított,
lakható épület, ház 2100 m2-es
zártkerti terület közel a belterü-
lethez, vízzel, villannyal eladó. Ár:
23,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es,
balatoni panorámás zártkerti te-
rület, 2 %-os beépítési lehető-
séggel eladó. Mivel több, min.
2000 m2-es, a beépítéshez szük-
séges  telek is kialakítható,  ami-
hez 1600 m2 gyümölcsöst vagy
szőlőt telepítése kell telepíteni. Ár:
18,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-prés-
ház eladó 4626 m2-es zártkerti te-
rületen. A pince térképen is fel-
tüntetett, villany és  víz (ásott kút)
van, felső szint ráépíthető. Ár:
16,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Hosszúberekben eladó 500
négyszögöl földterület Lesence-
istvánd művelésből kivont. Pince
felújítási lehetőség. Villany, út
van. Tel.: 06-20/434-7211_____________________________

Eladó Szent György hegy déli ol-
dalán 1 600 m2 szőlő, gyümöl-
csös, egész évben lakható kor-
szerűen felújított házzal, örök pa-
norámával a Balatonra. Érd. 06-
30/ 9 361 804_____________________________

Eladó Tapolcán, Batsányi utca 34-
ben, a tópart mellett kis családi
ház cserépkályha és gáz fűtéssel.
Ir.ár: 18 mFt Érd.: 06-30/2932-925_____________________________

Lesencetomajon 5 szobás csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 06-
20/533-0609

Tapolca központjában panorá-
más, 4. emeleti, igényesen fel-
újított 2 szobás lakás teljes be-
rendezéssel együtt eladó. Ir.ár:
32 mFt Érd.: 06 30 696 2707_____________________________

Eladó Tapolcán egy 2 szobás, 65
m2-es, földszinti lakás. Teljesen fel
van újítva. Új nyílászárók, par-
ketta, járólap, stb. Azonnal köl-
tözhető. Ir.ár: 28,5 MFt Tel.: 06-
30/578-2051_____________________________

Tapolcán, a reptéren eladó egy
felújítás alatt álló földszinti 57 m2-
es lakás és egy teljesen felújított
4. emeleti 1 és fél szobás lakás
bútorozva. Érd.: 06-20/426-5832

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_____________________________

Tapolcán, a városközponthoz kö-
zel 20 m2-es szoba közös kony-
ha és fürdőszoba használattal ki-
adó egyedülálló nőnek. Tel.: 06-
30/8342-130

LAKÁS

KIADÓ

Tapolcán családi ház hosszútáv-
ra kiadó. Érd.: 06-30/364-5664_____________________________

Tapolca fő terén III. emeleti,
nagy erkélyes lakás kiadó. Tel.:
06-20/383-4154_____________________________

Tapolca-Diszelben családi ház és
kert kiadó. Tel.: 06-20/317-4339

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

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 Ta-
polcán és környékén. Napelemes
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, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid
határidő. Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jármű-
vek, pótkocsik, alvázak, kerítések,
falak, pincék, sírkövek, nyílászárók,
parasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-
1023 www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

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

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-rendszer
kialakítást vállalok csaptelep cse-
rétől 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 cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág 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_____________________________

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

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

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_____________________________

Magánházak-nyaralók takarítá-
sát vállalom Tapolcán és környé-
kén. Tel.: 06-30/698-7480

Vállalom nyaralók, családi házak
takarítását, kertjének rendbeté-
telét, fűnyírást, fűkaszálást, bo-
zótirtást, sövénynyírást, zöldhul-
ladék elszállítását. Tel.: +36-
30/637-1316, +36-30/331-3963_____________________________

Víz-fűtés szereléssel kapcsolatos
munkákat vállalok, a kisebbektől a
nagyobbakig, rövid határidőkkel.
Kenyeres Viktor +36 30/881 18 74_____________________________

Kerítésépítést vállalunk saját
kiskotróval. Érd.: 06-30/383-0927_____________________________

Kőművesmunkát, burkolást (já-
rólap, csempe) szigetelést, tető-
fedést, ácsmunkát vállalunk ga-
ranciával. Ingyenes kiszállás és
felmérés. Tel.: 06-30/012-7726_____________________________

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

Eladó egy Citroën Xsara kombi,
20 éves, felújított állapotban.
Friss műszaki engedéllyel (2 na-
pos). Vételár: 390.000.-Ft Érdek-
lődni a +36702837492 számon.

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást, méret-
re vágást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi út
585/18 hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú, jó mi-
nőségű termőföld eladó. 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_____________________________

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

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_____________________________

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_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó), térkő porszívó,
asztali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmotoros
zagyszivattyú újszerű, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000 mm,
2 késes vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és téglavágó fű-
rész, hordozható ipari ventillátor
220 V, akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és benzin-
motoros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V eladó. Szállí-
tás megoldható! Tel.: 06-30/457-
7200, 06-87/701-018_____________________________

Megunt, vagy működésképte-
len háztartási és más gépeit és
egyéb fémhulladékait ingyen át-
veszem. Tel.: 06-70/211-5124

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek, oszlo-
pos fúró, Honda motoros Bomag
lapvibrátorok 75-100 kg, Vibro-
max 1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, Echo egykezes profi mo-
torfűrész, Fein fémvágó fűrész új,
légpuska, Honda aggregátorok 2-
6,5 KW/220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V, fás-
szenes kályha, kézi csempevá-
gók, csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más, amire
önnek szüksége lehet, érdeklődjön!
Hibás kisgép akkuk javítása cella-
cserével! Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcs- és ág-
darálók, villanymotorok 220/380V,
mini gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo háti perme-
tezők, Maruyama slagos perme-
tező, lombszívó-fúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos sö-
vényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és me-
legvizes sterimók, benzinmotoros
és elektromos hordozható vízszi-
vattyúk, akkutöltők 6-12-24 V-os
normál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16 funkci-
ós faipari barkácsgép, elektromos
újszerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Egy éves tojó tyúkok eladók. Na-
gyobb mennyiségben is. 1000
Ft/db Tel.: 06-30/557-9438_____________________________

Termelői eper eladó. Tel.: 06-
30/349-0402_____________________________

Eladó talicskás motoros perme-
tező 40 m tömlő, kovács üllő,
satu, tűzhely, DM120-as fűka-
sza. Gyári kettes eke. 2 levelű fo-
gas. Tel.: 06-20/200-5370_____________________________

Eladó 4 db nagy Baconádi méh
kaptár mézpörgető és gabona-
daráló. Tel.: 06-30/2965-839_____________________________

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

Nagyméretű bőr sarok ülőgarni-
túra, kihúzható, hagyatékból
30.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-
30/481-9757_____________________________

Frissen vágott, 6 m hosszú 30 és
20 cm átmérőjű fenyő rönk eladó.
Érd.: 06-30/481-9757_____________________________

Eladó! Felültöltős automata mo-
sógép, alig használt Hajdu keve-
rőtárcsás mosógép, szétnyitható
ruhaszárító, kerti ruhaszárító nagy,
táska varrógép, száraz, vizes por-
szívó, 2 db gázpalack, mikró, 1 db
villanyos szőlődaráló. Érd.: 06-
30/979-9458

_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

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

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

Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendég-
körrel rendelkező, bejáratott szép-
ségszalonba heti 1-2 alkalom-
mal, jó kereseti lehetőséggel. A
vendégkört mi adjuk. Tel.: 06-
70/244-1726_____________________________

Segédmunkást keresek építő-
ipari munkára. Bér: 22 nap alatt
nettó 286.000 Ft + 100 %-os be-
járási költségtérítés Tapolcára.
Érd.: 06-30/432-7387_____________________________

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. _____________________________

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

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

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_____________________________

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

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_____________________________

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

ÁLLÁS -, Autóvillamossági műhelybe ke-
resek autóvillamossági és klíma-
szerelési feladatokra munkatársat
azonnali belépéssel. Pályakez-
dők, csak nyári munkát keresők
jelentkezését is várom. Érd.: +36-
20/9237-920_____________________________

Vagyonőrök és éjszakai recepciós
jelentkezését várom Balatonpar-
ti éves és szezonális munkára.
Tel.: 06-70/431-8009_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővíté-
séhez elsősorban szezonális
munkára konyhai tapasztalattal
rendelkező szakács, konyhai
kisegítő és mosogató kollégá-
kat keres! Kölcsönös megelé-
gedés esetén éves állást biz-
tosítunk! Tanulók jelentkezé-
sét is szívesen fogadjuk! Szál-
lás, igény szerint megoldható!
Jelentkezni telefonon: 06
20/220-3091 vagy e-mailben:
halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővítésé-
hez elsősorban szezonális mun-
kára éttermi gyakorlattal ren-
delkező felszolgáló / pincér kol-
légát keres! Kölcsönös meg-
elégedés esetén éves állást biz-
tosítunk! Szállás, igény szerint
megoldható! Jelentkezni tele-
fonon: 06 30/220-9609 vagy e-
mailben: halaszkert@t-online.hu_____________________________

Dream Team étterem éves állásra
pizzasütő munkatársat keres. Tel.:
06-30/901-9849_____________________________

Dream Team étterem éves állásra
konyhai kisegítő munkatársat ke-
res. Tel.: 06-30/901-9849_____________________________

Dream Team étterem pultos mun-
katársat keres. Szezonális mun-
kavállalók jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-30/901-9849_____________________________

Amandula Kávézó pultos/fel-
szolgáló munkatársat keres. Pá-
lyakezdők jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-30/622-7915_____________________________

Tapolcai betonüzembe mixerre és
pumix teherautókra gépkocsive-
zetőket és betonpumpa gépke-
zelőt keresünk. Tel.: 06-30/685-
6424_____________________________
Badacsonytomaj Húsboltba ke-
resünk magára és munkájára igé-
nyes szakképzett munkatársat
éves állásra. Jelentkezni szemé-
lyesen, a Badacsonytomaj Hősök
tere 3. vagy a 06-87/471-444-es
telefonszámon lehet.

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

Az I. Halápi-hegyi Kráter kon-
certre várunk mindenkit a Bikini
együttessel 06.11 szombat 14
órától 21 óráig. Kiegészítő prog-
ramok, étel, ital, zene egy igazán
szép környezetben. Jegyek: 2.500
Ft Tourinform Badacsony, Tou-
rinform Tapolca, tixa.hu, Zalahaláp
Művelődési Ház, és a helyszínen
3.000 Ft.

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

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 műemléképü-
let. A fesztivál a VEB 2023 Euró-
pa Kulturális Fővárosa keretében
kerül megrendezésre. A rendez-
vény programja: kiállítás megnyitó
a kecskeméti Leskowsky Hang-
szergyűjtemény anyagából, Ba-
rabás Márton Prima díjas festő-
művész "Zongora szobrok és kot-
takönyvek" című alkotásaiból, R.
Törley Mária zenei témájú
kisplasztikáiból, valamint fest-
mények az Első Magyar Lát-
ványtár gyűjteményéből. Meg-
nyitja dr. Aknai Katalin művé-
szettörténész. Koncert Krulik Esz-
ter hegedűművész és Schlanger
Tamás zongoraművész közremű-
ködésével. Kísérőprogram bor-
kóstolóval. A belépés ingyenes de
előzetes regisztrációhoz kötött.
Kapcsolat: Bartunek Katalin, 
Tel.: 06 20 534 1333, e-mail:
bartunek.katalin@gmail.com

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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./21.  2022. május 28.

, 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

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
+36-30/997-3049

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

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

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

06-20/414-3177

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 önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-143 vagy +36-70/398-49-30

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 önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-143 vagy +36-70/398-49-30

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

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-143 vagy +36-70/398-49-30

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.

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

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

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

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre várjuk új munkatársak

jelentkezését az alábbi pozíciókba:

TARGONCÁS
• anyagmozgatás a telephelyen belül
• kamionok fel- és lerakodása
• érvényes gépkezelői (targoncavezető) jogosítvány szükséges

RAKTÁROS
• raktárkészlet kezelés
• beérkező árucikkek bevételezése
• komissiózás, adminisztráció
• MS Office felhasználói szintű ismeret szükséges,

vállalatirányítási rendszer ismeret előny

Mindkét esetben:
• határozatlan idejű munkaszerződés
• 1 műszakos munkarend hétfőtől péntekig
• alapbéren felüli mozgóbér
• havi SZÉP kártya juttatás próbaidő alatt is
• év végi jutalom
• munkatársi ajánlási díj
• ingyenes magánegészségügyi szolgáltatások

MANDILLA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Újonnan nyíló, exkluzív szálláshelyre és étterembe

keressük munkájukra igényes, szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat

Munkavégzés helye: Köveskál

KONYHAI KISEGÍTŐ, PINCÉR és
munkakörökbe, éves állásra.

RECEPCIÓS

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

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;

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

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

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

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

• Könyvelő munkakörben

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

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

Főbb feladatok, munkák:

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

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

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

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

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

• Szállás-ügyintéző

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

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

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

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

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi prémium minőségű termékeket előállító varrodánkba

munkakörökbe keressük új kollégáinkat.
Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és nyitott vagy a fejlő-
désre, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partnereink számára, amit
korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel ará-
nyosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.
Teljesítményedet elismerő, korszerű munkakörnyezetben várunk!

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

varrónő, szabász
Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

TAKARÍTÓ
(hajnali munkakezdéssel)

SZÁLLODAI
SEGÉDMUNKÁS

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

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül mozgóbér és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

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

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ - BÁROS

SZAKÁCS

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-8648, email:

norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervízdíj és cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett

munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

PORTÁS

Jelentkezés: Rig Erzsébet
igazgatói asszisztens

Tel.: +36-30/334-50-05, email:
erzsebet.rig@hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- pontos, precíz munkavégzés
- megbízhatóság, rugalmasság
- magasfokú terhelhetőség,
erős fizikum, kitartás

- hasonló területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent

- munkabéren felül szervizdíj
és cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

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

- folyamatos fejlődési lehetőség

VASVÁRI OPTIKA SÁRKÖZI OPTIKA
8300 Tapolca, Petőfi u. 18.

Tel.: 06-30/632-1569
8300 Tapolca, Deák F. u. 6.

Tel.: 06-30/632-1569

2022. június 1-től kék fény szűrős
szemüveglencsék 30% kedvezménnyel!

Multifokális, egyfókuszú, fényre
sötétedő és vékonyított kivitelben is.

A részletekről érdeklődjön az üzletben.

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

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

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó
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538 Ft/l

269
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538 Ft/l

269
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698 Ft/l

0,5 l

349
Ft/db

875 Ft/l

0,33 l

289
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

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