
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./22.  2022. június 4.

, 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

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
• 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

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

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Már nálam is elérhető a legjobban működő
éhezés és fájdalom
nélküli kriolipolízis gép,
zsírbontás
zsírfagyasztással.
Végleg elfagyasztja
a zsírsejteket, ahol a torna,
edzés sem segít.
Pl. has, derék, belső comb.

BEJELENTKEZÉS :
ÁNYOSI JUDIT 06-20/364-0288

(06.11. UTÁN)

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

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

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR – Alapbér 247.000 Ft/hó

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – Alapbér 310.000 Ft/hó

Csak hétvégi munkavégzésre keresünk

2 műszakos lehetőségek

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

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

műszakpótlékok – de. 10%, du. 20%, éjszaka 40%, cafeteria,
teljesítményprémium, gyerekek iskolakezdési támogatása,

13. havi juttatás

műszakpótlékok 40%, cafeteria 150.000 Ft/év,
jelenléti bónusz/teljesítményprémium

műszakpótlékok – du. 26%, éjszaka 49%, cafeteria 23.000 Ft/hó,
teljesítményprémium, magán-egészségügyi biztosítás, 13. havi juttatás

Élelmiszer csomagolókat
Autóipari operátorokat

Kézi szerelő
Üzemi anyagmozgató

Üzemi kisegítő

– alapbér 246.000 Ft/hó
– alapbér 234.000 Ft/hó
224.000 Ft/hó

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

AUTÓMENTÉS-GÉPSZÁLLÍTÁS
0-24 H

SzéTi-Car

06 20 514 4225

ROAD ASSISTANCE

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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

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.

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.

Folyamatosan fejlődő
generálkivitelezői cég keres

KŐMŰVEST, LAKATOST
és SEGÉDMUNKÁST

Érdeklődni és jelentkezni:
06-87/777-007 vagy info@z-szabo-bau.hu

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

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. június 10.

SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail

címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

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

A badacsonyi

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. június 10.

KONYHAI KISEGÍTŐ -
MOSOGATÓ és SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

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

A badacsonyi
szálloda és

a
munkatársakat keres

Hotel Bonvino

Kisfaludy-ház Étterem

munkakörbe.
Jelentkezési határidő:

2022. június 10.

FELSZOLGÁLÓ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre várunk.
Bővebb információ

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

fórum abc és pizzéria

június 5-6-án is
nyitva:

TAPOLCA, BEM APÓ U. 11.

abc:
pizzéria:

06.00-20.00

10.00-22.00

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 06. 02 - 2022. 06. 15.

(illetve a készlet erejéig)

Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök

Fűszeres magyaros csontos tarja
Grill snack kolbászok
- magyaros
- sajtos
- mix

Grillezéshez ajánljuk:
(vödrös)

400 g/cs

Pápai nyári turista
Pápai csemege debreceni
Pápai füstölt kolozsvári szalonna
Új termékünk:
(kóstoltatás az üzletben 06.03. péntek és 06.04. szombat)

Extra sonka 3 ízesítéssel:
- fokhagymás
- chilis
- borsos

1.890 Ft/kg
990 Ft/kg

2.130 Ft/kg
780 Ft/cs

1.950 Ft/kg

3.090 Ft/kg
2.460 Ft/kg
2.990 Ft/kg

3.490 Ft/kg

Terelő verseny és Képesség Vizsga
a Salföld Majorban, 2022. június 4-én (szombaton) 9.30-tól

Tájjellegű magyar pásztorkutyás
kiállítás (nem CAC),

14:00-kor eredményhirdetés

amelyen
elnyerhető a Salföld Szépe díj.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
szeretettel várja az érdeklődőket a Káli-medencébe,
Salföldre. A terelőversenyen induló kutyák
a bemutató major őshonos juhait terelik gazdájuk
irányításával. A rendezvényt színesítik
a Salföldi-major állandó kiállításai és
állatbemutatói, illetve lovas, csikós programjai.

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 mozgóbér 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.

REZERVÁCIÓS
MUNKATÁRS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a krisztina.radli@hunguesthotels.hu

email címre küldött levélben
Rádli Krisztina értékesítési igazgatónál

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Főbb feladatai:

Téged keresünk, ha

Előnyt jelent:

- szobafoglalások kezelése
- ajánlatok készítése
- adminisztációs feladatok elvégzése
- értékesítés támogatása

- minimum középfokú végzettséggel
rendelkezel

- magabiztos MS Word, Excel
felhasználó vagy

- angol és/vagy német
nyelvismerettel rendelkezel

- segítőkész, problémamegoldó,
pozitív hozzáállás jellemez

- szakirányú végzettség, hostware
rendszer ismerete

- szállodai munkatapasztalat

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- Releváns végzettség és/vagy hason-
ló területen szerzett tapasztalat

- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek

- Szakirányú végzettséggel rendelke-
zel, de pályakezdők jelentkezését is
várjuk

- Vendégcentrikus hozzáállás

- Alapbér
- Cafeteria és egyéb juttatások
- Képzések, fejlődési és előrelépési

lehetőségek várnak rád
- Kedvezményes üdülési lehetőség a

szállodaláncon belül próbaidő után

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

igényelni?

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

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

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

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

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Június 5. (vasárnap):

08.00 - 14.00
Június 6. (hétfő):

08.00 - 14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS



- 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:

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

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

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

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

A BASALT-Középkő Kft. uzsai üzemébe
keres nehézgépkezelői (1222, vagy

4511 kategóriás) jogosítvánnyal
rendelkező munkavállalókat!

Jelentkezését személyesen az üzemben,
vagy a címre küldött

önéletrajzzal várjuk.
szabo@basalt.hu

(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

Június 5. (vasárnap):

14.00 - 22.00
Június 6. (hétfő):

14.00 - 22.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÚJ MUNKATÁRSAT
keresünk Badacsonyba!

Azonnali kezdéssel!

Szezonális és éves állásra!

Jelentkezésedet önéletrajz csatolásával
várjuk a gistvandy@gmail.com címre.

Feladatok:

- betérő vendégek kedves kiszolgálása
- napi működéshez szükséges alapanyagok
beszerzése

- a vendégtér, mosdók tisztántartása
- kedves, barátságos hozzáállás a felmerülő
feladatokhoz

- hétvégén is kell dolgozni!

- tisztességgel bejelentett munka
- megbízható munkáltató
- családias hangulat

Amit mi adunk:

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán polgármester

a Tapolca belterület, (4350 hrsz.) Ács Ferenc utca 4.
szám alatt lévő, 632 m  nagyságú, „beépítetlen terület”

megnevezésű ingatlan vételi jogának megszerzésére.

2

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

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

2022. június 17-én (péntek) 12:00 h-ig lehet benyújtani.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk június 7-től június 10-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

Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

zöldségleves, carbonara tészta
karfiolleves, sertéssült párolt káposztával

és pirított burgonyával
kolbászos bableves, pozsonyi kocka

paradicsomleves, rántott sertésborda rizzsel

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Június 3. (péntek)

Június 4. (szombat)

Június 5. (vasárnap)

Június 6. (hétfő)

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-16.00

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

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értekbecs-
lő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18. A lph. fsz.
4. Régi Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30. Ki-
zárólagossági feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkal foglalkozom 26
éves gyakorlattal ingatlanok közvetí-
tésével. Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök,
ingatlanközvetítő
Badacsonytördemicen 35 m2-es, 1
szobás, fürdőszobás, konyhás sorházi la-
kás tulajdonjoga eladó. Ir.ár: 23,4 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonederics zártkertjében 2 ameri-
kai konyha, hálószoba, 2 fürdőszoba he-
lyiségekből álló, jó állapotú, különösen
szép, Balatoni és tanúhegyekre pano-
rámás hétvégi ház eladó. Ir.ár: 90 mFt
Tel.: 06-20/915-6635 
Sümegen szoba, konyha, fürdőszoba he-
lyiségekből álló, jó-közepes állapotú
családi ház kis telekterülettel eladó.
Ir.ár: 12,2 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 2140 m2-es bekerített,
parkosított, csendes környezetű terület el-
adó. Ir.ár: 3,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti 1+2 fél
szobás, jó közepes állapotú társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 29,5 mFt  T.: 06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó állapotú,
tanúhegyekre panorámás, csendes kör-
nyezetű pince-présház eladó. Ir.ár: 29,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár azonna-
li fizetéssel is! Ingatlanok vétele, el-
adása teljes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, belső ügyfélkörnek történő
kiajánlással is. Hívjon, 24 órán belül
felvesszük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán a központhoz közel 105 m2-es
minőségi anyagokból igényesen, teljesen
újjáépített 2 háló +  nappalis-konyha- ét-
kezős családi ház, beépített, felszerelt
konyhával 323 m2-es telken, rendezett
kerttel eladó. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen és környékén, Zala és
Somogy megyében valamint Tapolcán
és környékén, Veszprém megyében
lakást, családi házat, hétvégi házat, te-
rületeket keresek sürgősen ügyfeleim
részére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán kiváló helyen, a piac mellet 58
m2-es, 2 szobás, 4. emeleti lakás fel-
újítás előtt eladó. Ár: 22,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás családi
ház garázzsal, gazdasági épületekkel, kút-
tal, gyümölcsfákkal 1018 m2-es telken el-
adó. Ár: 59,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 3250 m2-es zártkerti
terület 4 éve telepített, kiváló minőségű
kékfrankos szőlővel, 3 %-os beépíthető-
séggel, szép kilátással, jó megközelít-
hetőséggel, közel a belterülethez eladó.
Ár: 12 M Ft  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es, balato-
ni panorámás zártkerti terület, 2 %-os be-
építési lehetőséggel eladó. Mivel több,
min. 2000 m2-es, a beépítéshez szüksé-
ges  telek is kialakítható,  amihez 1600 m2
gyümölcsöst vagy szőlőt telepítése kell te-
lepíteni. Ár: 18,9 M Ft T.: +36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban csendes utcában 100
m2-es, egyedi gázfűtéses (+ vegyestü-
zelésű + kandallós) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal, nyári kony-
hával, 80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2
rendezett kerttel, kúttal eladó.  Ár: 59,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolca központjában panorámás, 4.
emeleti, igényesen felújított 2 szobás la-
kás teljes berendezéssel együtt eladó. Ir.ár:
29,9 mFt Érdeklődni: 06 30 696 2707_____________________________

Eladó Szent György-hegy déli oldalán 1
600 m2 szőlő, gyümölcsös, egész évben
lakható korszerűen felújított házzal, örök
panorámával a Balatonra. Érd. 30/9
361 804

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozmeto-
lógus és radiológus szakorvos dr. Pali-
kóné dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-2734

Lesencetomajon 5 szobás családi ház
sürgősen eladó. Tel.: 06-20/533-0609_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó csa-
ládi házat (eladót vagy kiadót), lakást
(eladót vagy kiadót), nyaralót, gazda-
sági épületet, raktárt, építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim részére Sü-
meg- és Tapolca környékén, valamint
Balaton-felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 5 (Piac térnél) Köszönettel,
Bódis Péter_____________________________

Felsőpáhokon Hévízre Panorámás új
építésű 143 m2-es (3 hálószoba+nap-
palis), dupla garázs, terasz jakuzzival,
AA energiahatékony, könnyűszerkezetes
ház extrákkal felszerelve eladó. Napelemes
wifi, okos fűtés, elektromos gyorstöltő, be-
épített konyha gépekkel, házimozi stb…
Ár: 139 mFt T.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 2100 m2 zártkerti te-
rület 80 m2-es, kétszintes, részben már
felújított, lakható házzal közel a belte-
rülethez, vízzel, villannyal eladó. Ár:
23,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Badacsonyban 1750 m2 balatoni örök pa-
norámás belterületi építési telek 15%-os
beépíthetőséggel, közművekkel eladó.
Ár: 119 mFt Tel.: +36-70/376-7820 _____________________________

Lesenceistvándon pince-présház el-
adó 1550 m2-es zártkerti területen. A
pince térképen is feltüntetett, villany és
víz (ásott kút) van, felső szint ráépíthe-
tő. Ár: 9,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 3120 m2 zártkerti te-
rület 3%-os beépíthetőséggel eladó. Ár:
6,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Monostorapátin és környékén eladó in-
gatlant, földterületet, szőlőt, présházat
vásárolnánk akár készpénzes fizetéssel.
Tel.: 06-70/423-1375

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

Eladó frekventált helyen, Berzsenyi
utca 13-ban, I. emeleti, 57 m2-es, 2 szo-
bás, 2 erkélyes, külön mellékhelyisé-
gekkel, spejzzal, egyedi gázfűtéses, ala-
csony rezsijű lakás. Óvoda, gyógyszer-
tár, iskola közel, helyijárat megálló 50 m-
re 10 percre a nagyobb hipermarketek.
Tel.: 06-20/491-3253

Tapolcán, a Móricz Zsigmond utcában
50 m2 bútorozott, összkomfortos külön
bejáratú lakás 1 max. 2 fő, gyermekte-
len részére kiadó. Kisállattal nem köl-
tözhető. 1 hónap kaució szükséges, do-
hányzás nem engedélyezett. Leinfor-
málható, fix munkahellyel rendelkezők te-
lefonáljanak. Tel.: 06-20/578-9540

Tapolcán garázs kiadó. Tel.: 06-30/232-
4250

Tapolca központjában 20 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-30/514-4783

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok gyors ha-
táridővel, kedvező áron Tapolcán és
környékén. Napelemes pályázathoz is.
06-30/956-7005_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Tel.: 06-30/ 6615-093 Sza-
bó Norbert_____________________________

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

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

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla,
kő, műkő felületek pl.: jármű-vek, pótko-
csik, alvázak, kerítések, falak, pincék, sír-
kövek, nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.: 06-30/416-
1023 www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karbantar-
tását, felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban
javítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, au-
tóalkatrészek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Műanyag nyílászárók cseréje, redő-
nyök, reluxák, különféle bel- és kültéri ár-
nyékolók beépítése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruházak, is-
kolák, óvodák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Összeszokott
csapat, tiszta, korrekt munka számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapétá-
zás, gipszkartonozás, helyszíni 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 tetők ké-
szítése, javítása, bádogozás, garázstetők,
parkettázás, lambériázás, hajópadlózás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartono-zás. Kiülők
készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és tetőfelújí-
tás. Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Vízszerelést és csatornarendszer kiala-
kítást vállalok csaptelep cserétől komp-
lett felújításig. janoskiss@gmail.com
Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felületke-
zelése, kerítés és házlábazat tisztítása ma-
gasnyomású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton sze-
relés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor házhoz-
szállítás, költöztetés rakodással, ajtótól
ajtóig szállítjuk és igény szerint beren-
dezzük bútorait! Teljeskörű ingatlan lom-
talanítása, szemételvitel, takarítás! Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági épüle-
tek korhű felújítását vállalja építőipari
Kft. autentikus technológiák pl. pacsekolt
vakolat, paraszt födém, tetőtér beépítés
rátétgerendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

Épületgépészet, víz-gázfűtés-dugulás-
elhárítás, javítás-karbantartás-új rend-
szerek kiépítése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com, Tel.: 06-
20/5355-027_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű házfel-
újítás, burkolás, betonozás, vakolás,
kerítések, támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás, sitt hordás.
UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron. Csem-
pézést, járólapozást, stb. Tel.: 06-20/938-
8904 _____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrend-
szerek javítása, lakatosmunkák szak-
szerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése. T.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhelyek
beüzemelése, javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása, villany-
és gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők készí-
tése, héjazatcsere, régi tetők felújítása, ja-
vítása, bontása, terasztetők, kocsi beál-
lók, kiülők készítése. T.: 06-70/502-0613_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók, gará-
zsok, udvar teljes körű lomtalanítása,
pincétől a padlásig rakodással, minden faj-
ta hulladék elszállítás. Igény szerint ingatlan
takarítással. Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi olasz
gránit alapanyagokból, igényes kivitelben
- saját gyártás - megrendelhetők. Vállal-
juk gránit ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester; Tapolca,
Honvéd u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek, ke-
retek, fedések, vázák, mécsesek, sír-
tisztítások, sírfelújítások, betűvésés.
Szabó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkőtelenítés, gáz-
készülékek cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki biztonsági
tanácsadás, gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgálat. Remeha lakossági szerviz.
Szijártó Jenő T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904; email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fűtési
rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmente-
sítése, wc- wc tartály javítás, csapok-csap-
telepek cseréje, gaztűzhelyek átalakítása
(földgáz - PB) stb. Mobil: +36-30/309-6773
E-mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Kőműves munkákat, építés alaptól a ko-
szorúig, belső átalakítást, térkövezést, il-
letve járólapozást és csempézést válla-
lok. T.: 06-30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig min-
den, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés.
Valamint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák kivá-
gását, zöldhulladék elszállítást, sitt hor-
dást és sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingatlanok
teljes körű villamos hálózatának kivitelezése,
meglévő hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, természete-
sen garanciával. Bízza ránk a komplett vil-
lamos kivitelezést és nem fog csalódni. Vil-
lamos biztonsági felülvizsgálatok, Mérőhely
kialakítások, EON regisztráció. Elektron Vil-
lanyszerelés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

Kovács Kertgondozás. Vállalom elhanya-
golt nyaralók és kertek karbantartását, fű-
nyírás, favágás, sövényvágás, bozótirtás
és veszélyes favágások alpintechnikával.
Kovács Ferenc Gergő 06-30/252-3264_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi árufuva-
rozás. Építőanyag szállítás, költöztetés, sitt
lerakás, konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás, keríté-
sek építése, felújítás és festés. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábazatok, tető
tisztítását, veszélyes fák kivágását, bo-
zótirtást, zöld területek gondozását, mé-
terfa kuglizását, vállalom. Takács Attila
Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

_____________________________

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is), Fűka-
szálás, Sövényvágás, Tuják formázása,
Fakivágás, Gallyazás, Ágdarálás, Zöld-
hulladék elszállítás. Számlaképes, meg-
bízható munka. Időpont foglalás szük-
séges! Tapolca és környéke. Kiss Ben-
ce e.v. 06-70/330-4272_____________________________

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

Vállalom nyaralók, családi házak takarí-
tását, kertjének rendbetételét, fűnyírást,
fűkaszálást, bozótirtást, sövénynyírást,
zöldhulladék elszállítását. Tel.: +36-
30/637-1316, +36-30/331-3963_____________________________

Kőművesmunkát, burkolást (járólap,
csempe) szigetelést, tetőfedést, ács-
munkát vállalunk garanciával. Ingyenes ki-
szállás és felmérés. T.: 06-30/012-7726_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák kivágása
Alpintechnikával, Faápolás, Ágdarálás,
Tuskómarás E-mail: kardosalpin@gma-
il.com Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v._____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát vál-
lalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivágá-
sa, gallyazása, festés, molinó, villany-
szerelés, csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Eladó egy Citroën Xsara kombi, 20 éves,
felújított állapotban. Friss műszaki enge-
déllyel (2 napos). Vételár: 390.000.-Ft Ér-
deklődni a +36702837492 számon._____________________________

Fiat Punto-t 1,2-2-es, törött, üzemkép-
telen, hiányos, bontásra vennék, 5 ajtóst.
Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított fa-
anyagok, gyalult deszkák, OSB lapok,
stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Vállalunk gyalu-
lást, méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok 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 minőségű
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_____________________________

Galaktika magazinok eladók (lehetőleg
egyben)! A következő számok: 29, 31-
32, 37, 45-48, 50-51, 53-61, 63-64, 69,
71, 73, 77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99,
101, 103, 105-107, 109, 111, 113, 178,
182-195, 198-219, 236, 242, 244, 251,
254, 257, 259. Összesen 87 szám. Egy-
ben eladó 40.000 Ft-ért. 
Érd.: william.ravendark@gmail.com_____________________________

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

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

Tükörbársony kanapé, testmasszírozó,
régi tölthető szódásüvegek, kávéskészlet,
gyerekhinta, 1 zsák kisfiúnak való gyerek-
ruha eladó Tapolcán. T.: 06-30/504-1660_____________________________

Előnevelt tojócsibék, húscsirke kacsák,
májkacsák, libák a Tapolcai piacon a
megszokott helyen várom régi és új vá-
sárlóimat. Kérem előre hívjon. 06-
30/533-3964_____________________________

Megunt, vagy működésképtelen háztar-
tási és más gépeit és egyéb fémhulladé-
kait ingyen átveszem. T.: 06-70/211-5124_____________________________

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

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

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

Fenyőprofilú kétajtós szekrény eladó 15
eFt-ért Révfülöpön. Akasztós, polcos,
+3 fiók. 200x97x62 (mag., szél., mélys.)
Tel.: 06-30/813-3064_____________________________

Eladó 1 db Kombi és 1 db fagyasztó-
szekrény 5 fiókos. Ir.ár: együtt 60.000 Ft.
Fenyőágy betéttel, sarok ülő, antik óra el-
adó költözés miatt. Tel.: 06-70/331-2305_____________________________

1808-as - történelmi eseménnyel bíró -
sarokpad, asztallal és ugyancsak régi, két
székkel eladó. Érd: 06 20 978 3149_____________________________

Eladó 4x2 m-es egytengelyes utánfutó.
Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Puli kiskutyák eladók. Egy fiú, két lány
keresik szerető gazdijukat. Érd.: 06-
30/946-2533_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros tolo-
gatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfű-
részek, ELU gérvágókörfűrész átfordít-
ható asztallal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok,
kétkezes vésőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus
fúrók, felsőmarók, kis- és nagyflexek, sza-
lag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk, dekopírfűrészek,
felsőgerendás vizes csempevágók, állít-
ható csőmenetvágó, levegős szerszá-
mok, tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus táp-
egység 300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos csónak-
motor, oxigénpalackok, eladó. Szer-
számgépek, kerti gépek szervizelése. Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók, ak-
kus porszívó, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús hinta-
fűrészek, Elektra Beckum profi CO he-
gesztő, Bosch – ELU orrfűrészek 220 V,
elektromos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350 mm, ben-
zinmotoros sterimó, Wacker döngölő-
béka, kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesztők új 140-160
A Avis, központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassági lánc-
fűrészek és sövényvágók, kisméretű, új-
szerű kapálógépek, ipari szalámi szele-
telő gép, eladó. Hibás vagy használaton
kívüli profi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, kiváló ál-
lapotban. Nyomtáv:140 cm, szélesség 115
cm. üzemóra: 1051. Eladó talajmaró 1,50
m-es, 1,20 m-es fűkasza, és egy padka-
vibróhenger. Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Búza és zab (takarmány), valamint ki-
váló minőségű lucerna-, széna és zab-
szalma bála eladó. Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Ruhásszekrény, tükrös fésülködő, régi,
jó állapotúak új, egyszemélyes, na-
gyobbítható fa ágykeret, üveges elejű ze-
neszekrény, szekrény 3 elhúzható ajtó-
val, beépíthető, 6 fakkos nyúl vasketrec
eladók. Tel.: 06-30/481-6006_____________________________

Használaton kívüli, rossz háztartási és
egyéb gépeit (mosógép, mosogatógép,
hűtő, fagyasztó, mikró, porszívó, stb.) díj-
mentesen elszállítom. T.: 06-30/551-8901_____________________________

1 hónapot használt több funkciós be-
tegágy, Dekubitusz (felfekvést megelő-
ző) és vízhatlan, lemosható matraccal fél
áron eladó. Fotót tudok küldeni. Tel.: 06-
20/482-5169

_____________________________

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz, kiváló
fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. T.: 06-30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhakészen.
Fenyő széldeszka léces és széles szál-
lítás. Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karóra
megrendelést felveszek. Tel.: 06-30/929-
6970. EUTR: AA5811791

A Tapolcai Hírözön terjesztésére Nyi-
rádra, Monostorapátira, Kisapátira, Ta-
liándörögdre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

Badacsonyba a Park utcai dohány-
boltba eladó munkatársat keresünk
Tapolcáról vagy Bada-csony környé-
kéről. Fényképes önéletrajzát az aláb-
bi email-címre küldheti: 
trafikallaslehetoseg @gmail.com_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva tartó ét-
terembe felszolgáló, szakács, konyhai ki-
segítő kollégát keresünk. Érd: 06-70/428-
1800_____________________________
Tapolcai Pizzériába éves állásra akár
azonnali kezdéssel, gyakorlattal, vagy
gyakorlat nélkül pizza sütő munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-70/945-2008_____________________________

Révfülöpre, Ábrahámhegyre, Zánkára
Napozóágy, Trambulin, Gokart kölcsön-
zőbe keresünk férfi munkatársakat sze-
zonra. Szállást szükség esetén biztosí-
tunk. Érd.: 06-70/244-1726_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a Klastromhoz
Wellness Vendégházba Badacsonyörsön.
Reggeliztetés, takarítás, mosás, vasalás.
Éves állásra és idénymunkára is. Kiváló
csapat, tisztességes fizetés , gyönyörű kör-
nyezet. Jelentkezni fényképes Önéletrajz-
zal recepcio@balatonivendeghaz.hu ,
vagy telefonon 06-30-768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézónkba ke-
ressük új kollégánkat. Szeptember végé-
ig tartó (akár tovább is) munkára keressük
új kollégánkat napi 5-6 órás munkaidőre.
Szakirányú végzettség nem feltétel, ha pör-
gős vagy és tettre kész, akkor mindent
megtanítunk. Nyelvtudás, kedvesség
előny. Jelentkezéseket fényképes önélet-
rajzzal várjuk a krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Szent György-hegyi borászat reggelizte-
tő pincért keres júniustól augusztusig ter-
jedő munkavégzésre. Idegen nyelv isme-
rete előnyt jelent. Érd.: +36-30/997-1919_____________________________

Műkörömépítő munkatársat keresünk
Révfülöpre fix vendégkörrel rendelkező, be-
járatott szépségszalonba heti 1-2 alka-
lommal, jó kereseti lehetőséggel. A ven-
dégkört mi adjuk. Tel.: 06-70/244-1726_____________________________

Vonyarcvashegyre Hotelba, nyári sze-
zonra keresünk munkatársakat, az alábbi
pozíciókba: recepciós, reggeliztető, ta-
karítónő. Diákok és nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk. Bővebb információ a 06-
70/949-0049 telefonszámon kérhető. Je-
lentkezését elküldheti a vonyarchotel@
gmail.com e-mail címre a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével. _____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és Grillkert
keres kreatív szakmájára is igényes
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, pultos- felszolgálót – akár
részmunkaidőben is – gasztronómiát
szerető kezdők beiskolázását előse-
gítjük. T.: 06-30/9945-040

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Badacsonytomaji strandra lángosost,
pultost, konyhai kisegítőt, diák munka-
erőt felveszünk. Kiemelt fizetés. Érd.: 06-
20/964-3497_____________________________

Pultos felszolgáló kollégát keresünk Ba-
dacsonyörsre, Borteraszunkra! Ha talp-
raesett, mosolygós, lelkes, vagy itt a he-
lyed! Ha szereted a borokat, a vendég-
látást és szívesen tanulsz várunk téged!
Amit kínálunk: családias hangulat, ösz-
szetartó csapat, változatos munka, gyö-
nyörű panorámás borterasz. Küldd el ne-
künk fényképes önéletrajzod a szallas@
siposborhaz.hu email címre vagy hívj a
+36-30/443-9348-as telefonszámon _____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai telephellyel.
Érd.: 06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Piacra, ruházati árusításra heti 4-5
napra tapolcai női vagy férfi eladót fel-
veszek (akár diákmunka szezonra). Kor-
rekt fizetés. Tel.: 06-20/992-8424_____________________________

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

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

A badacsonyi Halászkert Étterem meg-
lévő csapata bővítéséhez elsősorban
szezonális munkára konyhai tapaszta-
lattal rendelkező szakács, konyhai ki-
segítő és mosogató kollégákat keres!
Kölcsönös megelégedés esetén éves ál-
lást biztosítunk! Tanulók jelentkezését
is szívesen fogadjuk! Szállás, igény sze-
rint megoldható! Jelentkezni telefonon:
06 20/220-3091 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étterem meg-
lévő csapata bővítéséhez elsősorban
szezonális munkára éttermi gyakorlattal
rendelkező felszolgáló / pincér kollégát
keres! Kölcsönös megelégedés esetén
éves állást biztosítunk! Szállás, igény
szerint megoldható! Jelentkezni tele-
fonon: 06 30/220-9609 vagy e-mailben:
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Tapolcai betonüzembe mixerre és pu-
mix teherautókra gépkocsivezetőket és
betonpumpa gépkezelőt keresünk. Tel.:
06-30/685-6424_____________________________

Badacsonytomaj Húsboltba keresünk
magára és munkájára igényes szak-
képzett munkatársat éves állásra. Je-
lentkezni személyesen, a Badacsony-
tomaj Hősök tere 3. vagy a 06-87/471-
444-es telefonszámon lehet._____________________________

Tapolcára állandó vagy alkalmi munkára
férfi munkavállalót keresünk. Tel.: 06-
30/458-8795_____________________________

Állatszerető dolgozót keresünk Tapolca
melletti falu szélén lévő kis tanyára, bent-
lakással. Érdeklődni: 06-30/9 361 804_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot írt ki szakács álláshely
betöltésére. A pályázat megtekinthető a
kozigallas.gov.hu oldalon és Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata honlapján._____________________________

„B” kategóriás jogosítvánnyal kisteher-
autóra sofőrt keresek. Érd.: 06-20/5355-936_____________________________

Badacsonyi vendéglőbe szakácsot és
mosogató munkatársat keresünk azon-
nali kezdéssel. Tel.: 06-70/772-0027_____________________________

Badacsonyi borászat tapasztalt pince-
munkást keres éves állásra 8 órában. Fel-
adatok: borászati mindennapok segítése.
T.: +36204027766, mely hétfőtől péntekig
08.00 és 16.00 óra között hívható._____________________________

Badacsonyi borászat B kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező, tapasztalt, be-
ugrós sofőrt keres.  T.: +36709310986,
mely hétfőtől péntekig 08.00 és 16.00
óra között hívható._____________________________

Révfülöpi divatáru üzletbe eladót fel-
veszünk. Diákok jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-70/209-4890_____________________________

Szőlőmunkára keresünk új kollégát! Fel-
adatok: szőlőmunka, palackozás, címké-
zés. Elvárások: munkába járás önálló
megoldása, megbízható, felelősségtel-
jes munkavégzés, gyakorlatias beállí-
tottság, szőlészeti tapasztalat előny, de
nem feltétel . Amit kínálunk: 8 órás beje-
lentett munkaviszony. Megállapodást kö-
vetően azonnali munkakezdés. Jelentke-
zés: 06-20/249-77-07 info@gilvesy.hu_____________________________

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézóba ke-
ressük új kollégánkat éves állásra. Fo-
lyamatosan bővülő csapatunkba várunk,
ha szereted az embereket, pörgős, tett-
rekész vagy és szeretsz csapatban dol-
gozni, Szakirányú végzettség nem felté-
tel. Ha nyitott vagy, megtanítunk mindent.
Hajnali munkakezdés miatt tapolcai lakost
keresünk, vagy saját gépkocsi szükséges.
Nyelvtudás, kedvesség előny. Jelentke-
zéseket fényképes önéletrajzzal várjuk:
krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Dream Team étterem azonnali kezdés-
sel pizza sütő munkatársat keres. Tel.:
06-30/901-9849_____________________________

Vagyonőri végzettséggel rendelkező kol-
légákat keresünk Kékkút telephelyen tör-
ténő munkavégzéshez. Érd.: 06-30/825-
2510 e-mail: berikildi88@gmail.com_____________________________

Tapolca Kft. technikus állást hirdet
helybeni egységeiben és rendezvénye-
in ellátandó hang-, fény-, videotechnikai
feladatok ellátására. Részletes pályázati
feltételek a tapolcakft.hu oldalon.

Kertészetbe betanított munkára női mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-30/424-7094

Az I. Halápi-hegyi Kráter koncertre vá-
runk mindenkit a Bikini együttessel
06.11 szombat 14 órától 21 óráig. Ki-
egészítő programok, étel, ital, zene egy
igazán szép környezetben. Jegyek:
2.500 Ft Tourinform Badacsony, Tou-
rinform Tapolca, tixa.hu, Zalahaláp Mű-
velődési Ház, és a helyszínen 3.000 Ft._____________________________

CSIGÓ KULT FEST-2022 Júniusi esemé-
nyek a Csigó Malomban, a VEB2023 Kult-
háló Bázis keretében. Helyszín: 8286
Gyulakeszi Kossuth Lajos utca 109. 2022.
június 10., péntek, 17:00-18:00 Workshop
a négykezes zongorajátékról. A részvétel
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött. 2022. június 10., 19:00-21:00  "A zon-
gora" címmel hangszerbemutató és kon-
cert. Közreműködik Mácsai János zene-
történész és hangszer restaurátor, valamint
a vajdasági zongoraművész testvérpár, Gö-
rög Enikő és Görög Noémi. Belépőjegy:
3.500 Ft. A pedagógusok és diákok szá-
mára a részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Kísérőprogram: bor-
kóstoló az Aklan Pince kínálatából. 2022.
június 24., péntek, 19:00-21:00 Hang-
szerbemutató és koncert a barokk muzsika
jegyében a fortepiano és csembalo be-
mutatásával dr. Tóth-Vajna Gergely és dr.
Tóth-Vajna Zsombor zongoraművész test-
vérpár közreműködésével. Belépőjegy:
3.500 Ft. A pedagógusok és a diákok szá-
mára a részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Kísérőprgram: bor-
kóstoló a Hóbor Pince kínálatából. 2022.
június 25., szombat, 19:00-21:00 Pódium
színpadi vendégelőadás. Molnár Ferenc
"Olympia" című kamara darabját a Tapolcai
Batsányi Színjátszó Kör mutatja be. Ren-
dezője N. Horváth Erzsébet. Belépőjegy:
3.500 Ft. Kísérőprogram: borkóstoló a Ti-
bor Pince kínálatából. Jegyrendelés és re-
gisztráció: +36 20 534 1333, E-mail: 
csigomalomalpitvany@gmail.com  To-
vábbi információk a fesztiválról honla-
punkon: www.csigomalom.com

Közúti elsősegély tanfolyam kiscso-
portos vizsgafelkészítés indul 2022. jú-
nius 25. szombat 8.00 Tapolca, Nyár-
fa u. 3. Irodaház Földszint (Fülöpkert
kertészet mellett) Bajárat az irodaház
előtti murvás parkoló felől. Előzetes je-
lentkezés szükséges. Tel.: 06-30/709-
1959 e-mail: tapolcaelsosegely@
gmail.com Fknysz: B/2020/003735

PROGRAM

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

Figyelem! A Halápi úti garázssoron betörés
esetén kamera rögzíti az eseményeket. 

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

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

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

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

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

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

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

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

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

A BASALT-Középkő Kft. uzsai üzemébe
keres nehézgépkezelői (1222, vagy

4511 kategóriás) jogosítvánnyal
rendelkező munkavállalókat!

Jelentkezését személyesen az üzemben,
vagy a címre küldött

önéletrajzzal várjuk.
szabo@basalt.hu

(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

Június 5. (vasárnap):

14.00 - 22.00
Június 6. (hétfő):

14.00 - 22.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÚJ MUNKATÁRSAT
keresünk Badacsonyba!

Azonnali kezdéssel!

Szezonális és éves állásra!

Jelentkezésedet önéletrajz csatolásával
várjuk a gistvandy@gmail.com címre.

Feladatok:

- betérő vendégek kedves kiszolgálása
- napi működéshez szükséges alapanyagok
beszerzése

- a vendégtér, mosdók tisztántartása
- kedves, barátságos hozzáállás a felmerülő
feladatokhoz

- hétvégén is kell dolgozni!

- tisztességgel bejelentett munka
- megbízható munkáltató
- családias hangulat

Amit mi adunk:

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán polgármester

a Tapolca belterület, (4350 hrsz.) Ács Ferenc utca 4.
szám alatt lévő, 632 m  nagyságú, „beépítetlen terület”

megnevezésű ingatlan vételi jogának megszerzésére.

2

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

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

2022. június 17-én (péntek) 12:00 h-ig lehet benyújtani.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk június 7-től június 10-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

Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

zöldségleves, carbonara tészta
karfiolleves, sertéssült párolt káposztával

és pirított burgonyával
kolbászos bableves, pozsonyi kocka

paradicsomleves, rántott sertésborda rizzsel

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Június 3. (péntek)

Június 4. (szombat)

Június 5. (vasárnap)

Június 6. (hétfő)

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-16.00

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

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értekbecs-
lő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18. A lph. fsz.
4. Régi Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30. Ki-
zárólagossági feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkal foglalkozom 26
éves gyakorlattal ingatlanok közvetí-
tésével. Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök,
ingatlanközvetítő
Badacsonytördemicen 35 m2-es, 1
szobás, fürdőszobás, konyhás sorházi la-
kás tulajdonjoga eladó. Ir.ár: 23,4 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonederics zártkertjében 2 ameri-
kai konyha, hálószoba, 2 fürdőszoba he-
lyiségekből álló, jó állapotú, különösen
szép, Balatoni és tanúhegyekre pano-
rámás hétvégi ház eladó. Ir.ár: 90 mFt
Tel.: 06-20/915-6635 
Sümegen szoba, konyha, fürdőszoba he-
lyiségekből álló, jó-közepes állapotú
családi ház kis telekterülettel eladó.
Ir.ár: 12,2 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 2140 m2-es bekerített,
parkosított, csendes környezetű terület el-
adó. Ir.ár: 3,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti 1+2 fél
szobás, jó közepes állapotú társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 29,5 mFt  T.: 06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó állapotú,
tanúhegyekre panorámás, csendes kör-
nyezetű pince-présház eladó. Ir.ár: 29,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár azonna-
li fizetéssel is! Ingatlanok vétele, el-
adása teljes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, belső ügyfélkörnek történő
kiajánlással is. Hívjon, 24 órán belül
felvesszük a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán a központhoz közel 105 m2-es
minőségi anyagokból igényesen, teljesen
újjáépített 2 háló +  nappalis-konyha- ét-
kezős családi ház, beépített, felszerelt
konyhával 323 m2-es telken, rendezett
kerttel eladó. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen és környékén, Zala és
Somogy megyében valamint Tapolcán
és környékén, Veszprém megyében
lakást, családi házat, hétvégi házat, te-
rületeket keresek sürgősen ügyfeleim
részére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán kiváló helyen, a piac mellet 58
m2-es, 2 szobás, 4. emeleti lakás fel-
újítás előtt eladó. Ár: 22,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szobás családi
ház garázzsal, gazdasági épületekkel, kút-
tal, gyümölcsfákkal 1018 m2-es telken el-
adó. Ár: 59,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 3250 m2-es zártkerti
terület 4 éve telepített, kiváló minőségű
kékfrankos szőlővel, 3 %-os beépíthető-
séggel, szép kilátással, jó megközelít-
hetőséggel, közel a belterülethez eladó.
Ár: 12 M Ft  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es, balato-
ni panorámás zártkerti terület, 2 %-os be-
építési lehetőséggel eladó. Mivel több,
min. 2000 m2-es, a beépítéshez szüksé-
ges  telek is kialakítható,  amihez 1600 m2
gyümölcsöst vagy szőlőt telepítése kell te-
lepíteni. Ár: 18,9 M Ft T.: +36 70 376 7820_____________________________

Káptalantótiban csendes utcában 100
m2-es, egyedi gázfűtéses (+ vegyestü-
zelésű + kandallós) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal, nyári kony-
hával, 80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2
rendezett kerttel, kúttal eladó.  Ár: 59,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolca központjában panorámás, 4.
emeleti, igényesen felújított 2 szobás la-
kás teljes berendezéssel együtt eladó. Ir.ár:
29,9 mFt Érdeklődni: 06 30 696 2707_____________________________

Eladó Szent György-hegy déli oldalán 1
600 m2 szőlő, gyümölcsös, egész évben
lakható korszerűen felújított házzal, örök
panorámával a Balatonra. Érd. 30/9
361 804

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozmeto-
lógus és radiológus szakorvos dr. Pali-
kóné dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-2734

Lesencetomajon 5 szobás családi ház
sürgősen eladó. Tel.: 06-20/533-0609_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó csa-
ládi házat (eladót vagy kiadót), lakást
(eladót vagy kiadót), nyaralót, gazda-
sági épületet, raktárt, építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim részére Sü-
meg- és Tapolca környékén, valamint
Balaton-felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 5 (Piac térnél) Köszönettel,
Bódis Péter_____________________________

Felsőpáhokon Hévízre Panorámás új
építésű 143 m2-es (3 hálószoba+nap-
palis), dupla garázs, terasz jakuzzival,
AA energiahatékony, könnyűszerkezetes
ház extrákkal felszerelve eladó. Napelemes
wifi, okos fűtés, elektromos gyorstöltő, be-
épített konyha gépekkel, házimozi stb…
Ár: 139 mFt T.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 2100 m2 zártkerti te-
rület 80 m2-es, kétszintes, részben már
felújított, lakható házzal közel a belte-
rülethez, vízzel, villannyal eladó. Ár:
23,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Badacsonyban 1750 m2 balatoni örök pa-
norámás belterületi építési telek 15%-os
beépíthetőséggel, közművekkel eladó.
Ár: 119 mFt Tel.: +36-70/376-7820 _____________________________

Lesenceistvándon pince-présház el-
adó 1550 m2-es zártkerti területen. A
pince térképen is feltüntetett, villany és
víz (ásott kút) van, felső szint ráépíthe-
tő. Ár: 9,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 3120 m2 zártkerti te-
rület 3%-os beépíthetőséggel eladó. Ár:
6,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Monostorapátin és környékén eladó in-
gatlant, földterületet, szőlőt, présházat
vásárolnánk akár készpénzes fizetéssel.
Tel.: 06-70/423-1375

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

Eladó frekventált helyen, Berzsenyi
utca 13-ban, I. emeleti, 57 m2-es, 2 szo-
bás, 2 erkélyes, külön mellékhelyisé-
gekkel, spejzzal, egyedi gázfűtéses, ala-
csony rezsijű lakás. Óvoda, gyógyszer-
tár, iskola közel, helyijárat megálló 50 m-
re 10 percre a nagyobb hipermarketek.
Tel.: 06-20/491-3253

Tapolcán, a Móricz Zsigmond utcában
50 m2 bútorozott, összkomfortos külön
bejáratú lakás 1 max. 2 fő, gyermekte-
len részére kiadó. Kisállattal nem köl-
tözhető. 1 hónap kaució szükséges, do-
hányzás nem engedélyezett. Leinfor-
málható, fix munkahellyel rendelkezők te-
lefonáljanak. Tel.: 06-20/578-9540

Tapolcán garázs kiadó. Tel.: 06-30/232-
4250

Tapolca központjában 20 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-30/514-4783

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok gyors ha-
táridővel, kedvező áron Tapolcán és
környékén. Napelemes pályázathoz is.
06-30/956-7005_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Tel.: 06-30/ 6615-093 Sza-
bó Norbert_____________________________

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

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

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla,
kő, műkő felületek pl.: jármű-vek, pótko-
csik, alvázak, kerítések, falak, pincék, sír-
kövek, nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.: 06-30/416-
1023 www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karbantar-
tását, felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban
javítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, au-
tóalkatrészek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Műanyag nyílászárók cseréje, redő-
nyök, reluxák, különféle bel- és kültéri ár-
nyékolók beépítése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruházak, is-
kolák, óvodák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Összeszokott
csapat, tiszta, korrekt munka számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapétá-
zás, gipszkartonozás, helyszíni 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 tetők ké-
szítése, javítása, bádogozás, garázstetők,
parkettázás, lambériázás, hajópadlózás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartono-zás. Kiülők
készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és tetőfelújí-
tás. Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

Vízszerelést és csatornarendszer kiala-
kítást vállalok csaptelep cserétől komp-
lett felújításig. janoskiss@gmail.com
Tel.: 06-30/970-8012_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felületke-
zelése, kerítés és házlábazat tisztítása ma-
gasnyomású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton sze-
relés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor házhoz-
szállítás, költöztetés rakodással, ajtótól
ajtóig szállítjuk és igény szerint beren-
dezzük bútorait! Teljeskörű ingatlan lom-
talanítása, szemételvitel, takarítás! Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági épüle-
tek korhű felújítását vállalja építőipari
Kft. autentikus technológiák pl. pacsekolt
vakolat, paraszt födém, tetőtér beépítés
rátétgerendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

Épületgépészet, víz-gázfűtés-dugulás-
elhárítás, javítás-karbantartás-új rend-
szerek kiépítése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com, Tel.: 06-
20/5355-027_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű házfel-
újítás, burkolás, betonozás, vakolás,
kerítések, támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás, sitt hordás.
UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron. Csem-
pézést, járólapozást, stb. Tel.: 06-20/938-
8904 _____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrend-
szerek javítása, lakatosmunkák szak-
szerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése. T.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhelyek
beüzemelése, javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása, villany-
és gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők készí-
tése, héjazatcsere, régi tetők felújítása, ja-
vítása, bontása, terasztetők, kocsi beál-
lók, kiülők készítése. T.: 06-70/502-0613_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók, gará-
zsok, udvar teljes körű lomtalanítása,
pincétől a padlásig rakodással, minden faj-
ta hulladék elszállítás. Igény szerint ingatlan
takarítással. Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi olasz
gránit alapanyagokból, igényes kivitelben
- saját gyártás - megrendelhetők. Vállal-
juk gránit ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester; Tapolca,
Honvéd u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek, ke-
retek, fedések, vázák, mécsesek, sír-
tisztítások, sírfelújítások, betűvésés.
Szabó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkőtelenítés, gáz-
készülékek cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki biztonsági
tanácsadás, gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgálat. Remeha lakossági szerviz.
Szijártó Jenő T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904; email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fűtési
rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmente-
sítése, wc- wc tartály javítás, csapok-csap-
telepek cseréje, gaztűzhelyek átalakítása
(földgáz - PB) stb. Mobil: +36-30/309-6773
E-mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Kőműves munkákat, építés alaptól a ko-
szorúig, belső átalakítást, térkövezést, il-
letve járólapozást és csempézést válla-
lok. T.: 06-30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig min-
den, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés.
Valamint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák kivá-
gását, zöldhulladék elszállítást, sitt hor-
dást és sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű ingatlanok
teljes körű villamos hálózatának kivitelezése,
meglévő hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, természete-
sen garanciával. Bízza ránk a komplett vil-
lamos kivitelezést és nem fog csalódni. Vil-
lamos biztonsági felülvizsgálatok, Mérőhely
kialakítások, EON regisztráció. Elektron Vil-
lanyszerelés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645_____________________________

Kovács Kertgondozás. Vállalom elhanya-
golt nyaralók és kertek karbantartását, fű-
nyírás, favágás, sövényvágás, bozótirtás
és veszélyes favágások alpintechnikával.
Kovács Ferenc Gergő 06-30/252-3264_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi árufuva-
rozás. Építőanyag szállítás, költöztetés, sitt
lerakás, konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás, keríté-
sek építése, felújítás és festés. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábazatok, tető
tisztítását, veszélyes fák kivágását, bo-
zótirtást, zöld területek gondozását, mé-
terfa kuglizását, vállalom. Takács Attila
Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

_____________________________

Fűnyírás (fűnyíró traktorral is), Fűka-
szálás, Sövényvágás, Tuják formázása,
Fakivágás, Gallyazás, Ágdarálás, Zöld-
hulladék elszállítás. Számlaképes, meg-
bízható munka. Időpont foglalás szük-
séges! Tapolca és környéke. Kiss Ben-
ce e.v. 06-70/330-4272_____________________________

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

Vállalom nyaralók, családi házak takarí-
tását, kertjének rendbetételét, fűnyírást,
fűkaszálást, bozótirtást, sövénynyírást,
zöldhulladék elszállítását. Tel.: +36-
30/637-1316, +36-30/331-3963_____________________________

Kőművesmunkát, burkolást (járólap,
csempe) szigetelést, tetőfedést, ács-
munkát vállalunk garanciával. Ingyenes ki-
szállás és felmérés. T.: 06-30/012-7726_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák kivágása
Alpintechnikával, Faápolás, Ágdarálás,
Tuskómarás E-mail: kardosalpin@gma-
il.com Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v._____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát vál-
lalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivágá-
sa, gallyazása, festés, molinó, villany-
szerelés, csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Eladó egy Citroën Xsara kombi, 20 éves,
felújított állapotban. Friss műszaki enge-
déllyel (2 napos). Vételár: 390.000.-Ft Ér-
deklődni a +36702837492 számon._____________________________

Fiat Punto-t 1,2-2-es, törött, üzemkép-
telen, hiányos, bontásra vennék, 5 ajtóst.
Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított fa-
anyagok, gyalult deszkák, OSB lapok,
stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Vállalunk gyalu-
lást, méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok 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 minőségű
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_____________________________

Galaktika magazinok eladók (lehetőleg
egyben)! A következő számok: 29, 31-
32, 37, 45-48, 50-51, 53-61, 63-64, 69,
71, 73, 77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99,
101, 103, 105-107, 109, 111, 113, 178,
182-195, 198-219, 236, 242, 244, 251,
254, 257, 259. Összesen 87 szám. Egy-
ben eladó 40.000 Ft-ért. 
Érd.: william.ravendark@gmail.com_____________________________

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

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

Tükörbársony kanapé, testmasszírozó,
régi tölthető szódásüvegek, kávéskészlet,
gyerekhinta, 1 zsák kisfiúnak való gyerek-
ruha eladó Tapolcán. T.: 06-30/504-1660_____________________________

Előnevelt tojócsibék, húscsirke kacsák,
májkacsák, libák a Tapolcai piacon a
megszokott helyen várom régi és új vá-
sárlóimat. Kérem előre hívjon. 06-
30/533-3964_____________________________

Megunt, vagy működésképtelen háztar-
tási és más gépeit és egyéb fémhulladé-
kait ingyen átveszem. T.: 06-70/211-5124_____________________________

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

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

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

Fenyőprofilú kétajtós szekrény eladó 15
eFt-ért Révfülöpön. Akasztós, polcos,
+3 fiók. 200x97x62 (mag., szél., mélys.)
Tel.: 06-30/813-3064_____________________________

Eladó 1 db Kombi és 1 db fagyasztó-
szekrény 5 fiókos. Ir.ár: együtt 60.000 Ft.
Fenyőágy betéttel, sarok ülő, antik óra el-
adó költözés miatt. Tel.: 06-70/331-2305_____________________________

1808-as - történelmi eseménnyel bíró -
sarokpad, asztallal és ugyancsak régi, két
székkel eladó. Érd: 06 20 978 3149_____________________________

Eladó 4x2 m-es egytengelyes utánfutó.
Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Puli kiskutyák eladók. Egy fiú, két lány
keresik szerető gazdijukat. Érd.: 06-
30/946-2533_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros tolo-
gatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfű-
részek, ELU gérvágókörfűrész átfordít-
ható asztallal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok,
kétkezes vésőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus
fúrók, felsőmarók, kis- és nagyflexek, sza-
lag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk, dekopírfűrészek,
felsőgerendás vizes csempevágók, állít-
ható csőmenetvágó, levegős szerszá-
mok, tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus táp-
egység 300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos csónak-
motor, oxigénpalackok, eladó. Szer-
számgépek, kerti gépek szervizelése. Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók, ak-
kus porszívó, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús hinta-
fűrészek, Elektra Beckum profi CO he-
gesztő, Bosch – ELU orrfűrészek 220 V,
elektromos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350 mm, ben-
zinmotoros sterimó, Wacker döngölő-
béka, kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesztők új 140-160
A Avis, központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassági lánc-
fűrészek és sövényvágók, kisméretű, új-
szerű kapálógépek, ipari szalámi szele-
telő gép, eladó. Hibás vagy használaton
kívüli profi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, kiváló ál-
lapotban. Nyomtáv:140 cm, szélesség 115
cm. üzemóra: 1051. Eladó talajmaró 1,50
m-es, 1,20 m-es fűkasza, és egy padka-
vibróhenger. Érdeklődni: 30/ 9 361 804_____________________________

Búza és zab (takarmány), valamint ki-
váló minőségű lucerna-, széna és zab-
szalma bála eladó. Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Ruhásszekrény, tükrös fésülködő, régi,
jó állapotúak új, egyszemélyes, na-
gyobbítható fa ágykeret, üveges elejű ze-
neszekrény, szekrény 3 elhúzható ajtó-
val, beépíthető, 6 fakkos nyúl vasketrec
eladók. Tel.: 06-30/481-6006_____________________________

Használaton kívüli, rossz háztartási és
egyéb gépeit (mosógép, mosogatógép,
hűtő, fagyasztó, mikró, porszívó, stb.) díj-
mentesen elszállítom. T.: 06-30/551-8901_____________________________

1 hónapot használt több funkciós be-
tegágy, Dekubitusz (felfekvést megelő-
ző) és vízhatlan, lemosható matraccal fél
áron eladó. Fotót tudok küldeni. Tel.: 06-
20/482-5169

_____________________________

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz, kiváló
fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. T.: 06-30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhakészen.
Fenyő széldeszka léces és széles szál-
lítás. Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karóra
megrendelést felveszek. Tel.: 06-30/929-
6970. EUTR: AA5811791

A Tapolcai Hírözön terjesztésére Nyi-
rádra, Monostorapátira, Kisapátira, Ta-
liándörögdre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

Badacsonyba a Park utcai dohány-
boltba eladó munkatársat keresünk
Tapolcáról vagy Bada-csony környé-
kéről. Fényképes önéletrajzát az aláb-
bi email-címre küldheti: 
trafikallaslehetoseg @gmail.com_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva tartó ét-
terembe felszolgáló, szakács, konyhai ki-
segítő kollégát keresünk. Érd: 06-70/428-
1800_____________________________
Tapolcai Pizzériába éves állásra akár
azonnali kezdéssel, gyakorlattal, vagy
gyakorlat nélkül pizza sütő munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-70/945-2008_____________________________

Révfülöpre, Ábrahámhegyre, Zánkára
Napozóágy, Trambulin, Gokart kölcsön-
zőbe keresünk férfi munkatársakat sze-
zonra. Szállást szükség esetén biztosí-
tunk. Érd.: 06-70/244-1726_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a Klastromhoz
Wellness Vendégházba Badacsonyörsön.
Reggeliztetés, takarítás, mosás, vasalás.
Éves állásra és idénymunkára is. Kiváló
csapat, tisztességes fizetés , gyönyörű kör-
nyezet. Jelentkezni fényképes Önéletrajz-
zal recepcio@balatonivendeghaz.hu ,
vagy telefonon 06-30-768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézónkba ke-
ressük új kollégánkat. Szeptember végé-
ig tartó (akár tovább is) munkára keressük
új kollégánkat napi 5-6 órás munkaidőre.
Szakirányú végzettség nem feltétel, ha pör-
gős vagy és tettre kész, akkor mindent
megtanítunk. Nyelvtudás, kedvesség
előny. Jelentkezéseket fényképes önélet-
rajzzal várjuk a krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Szent György-hegyi borászat reggelizte-
tő pincért keres júniustól augusztusig ter-
jedő munkavégzésre. Idegen nyelv isme-
rete előnyt jelent. Érd.: +36-30/997-1919_____________________________

Műkörömépítő munkatársat keresünk
Révfülöpre fix vendégkörrel rendelkező, be-
járatott szépségszalonba heti 1-2 alka-
lommal, jó kereseti lehetőséggel. A ven-
dégkört mi adjuk. Tel.: 06-70/244-1726_____________________________

Vonyarcvashegyre Hotelba, nyári sze-
zonra keresünk munkatársakat, az alábbi
pozíciókba: recepciós, reggeliztető, ta-
karítónő. Diákok és nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk. Bővebb információ a 06-
70/949-0049 telefonszámon kérhető. Je-
lentkezését elküldheti a vonyarchotel@
gmail.com e-mail címre a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével. _____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és Grillkert
keres kreatív szakmájára is igényes
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, pultos- felszolgálót – akár
részmunkaidőben is – gasztronómiát
szerető kezdők beiskolázását előse-
gítjük. T.: 06-30/9945-040

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Badacsonytomaji strandra lángosost,
pultost, konyhai kisegítőt, diák munka-
erőt felveszünk. Kiemelt fizetés. Érd.: 06-
20/964-3497_____________________________

Pultos felszolgáló kollégát keresünk Ba-
dacsonyörsre, Borteraszunkra! Ha talp-
raesett, mosolygós, lelkes, vagy itt a he-
lyed! Ha szereted a borokat, a vendég-
látást és szívesen tanulsz várunk téged!
Amit kínálunk: családias hangulat, ösz-
szetartó csapat, változatos munka, gyö-
nyörű panorámás borterasz. Küldd el ne-
künk fényképes önéletrajzod a szallas@
siposborhaz.hu email címre vagy hívj a
+36-30/443-9348-as telefonszámon _____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai telephellyel.
Érd.: 06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Piacra, ruházati árusításra heti 4-5
napra tapolcai női vagy férfi eladót fel-
veszek (akár diákmunka szezonra). Kor-
rekt fizetés. Tel.: 06-20/992-8424_____________________________

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

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

A badacsonyi Halászkert Étterem meg-
lévő csapata bővítéséhez elsősorban
szezonális munkára konyhai tapaszta-
lattal rendelkező szakács, konyhai ki-
segítő és mosogató kollégákat keres!
Kölcsönös megelégedés esetén éves ál-
lást biztosítunk! Tanulók jelentkezését
is szívesen fogadjuk! Szállás, igény sze-
rint megoldható! Jelentkezni telefonon:
06 20/220-3091 vagy e-mailben: 
halaszkert@t-online.hu_____________________________

A badacsonyi Halászkert Étterem meg-
lévő csapata bővítéséhez elsősorban
szezonális munkára éttermi gyakorlattal
rendelkező felszolgáló / pincér kollégát
keres! Kölcsönös megelégedés esetén
éves állást biztosítunk! Szállás, igény
szerint megoldható! Jelentkezni tele-
fonon: 06 30/220-9609 vagy e-mailben:
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Tapolcai betonüzembe mixerre és pu-
mix teherautókra gépkocsivezetőket és
betonpumpa gépkezelőt keresünk. Tel.:
06-30/685-6424_____________________________

Badacsonytomaj Húsboltba keresünk
magára és munkájára igényes szak-
képzett munkatársat éves állásra. Je-
lentkezni személyesen, a Badacsony-
tomaj Hősök tere 3. vagy a 06-87/471-
444-es telefonszámon lehet._____________________________

Tapolcára állandó vagy alkalmi munkára
férfi munkavállalót keresünk. Tel.: 06-
30/458-8795_____________________________

Állatszerető dolgozót keresünk Tapolca
melletti falu szélén lévő kis tanyára, bent-
lakással. Érdeklődni: 06-30/9 361 804_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot írt ki szakács álláshely
betöltésére. A pályázat megtekinthető a
kozigallas.gov.hu oldalon és Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata honlapján._____________________________

„B” kategóriás jogosítvánnyal kisteher-
autóra sofőrt keresek. Érd.: 06-20/5355-936_____________________________

Badacsonyi vendéglőbe szakácsot és
mosogató munkatársat keresünk azon-
nali kezdéssel. Tel.: 06-70/772-0027_____________________________

Badacsonyi borászat tapasztalt pince-
munkást keres éves állásra 8 órában. Fel-
adatok: borászati mindennapok segítése.
T.: +36204027766, mely hétfőtől péntekig
08.00 és 16.00 óra között hívható._____________________________

Badacsonyi borászat B kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező, tapasztalt, be-
ugrós sofőrt keres.  T.: +36709310986,
mely hétfőtől péntekig 08.00 és 16.00
óra között hívható._____________________________

Révfülöpi divatáru üzletbe eladót fel-
veszünk. Diákok jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-70/209-4890_____________________________

Szőlőmunkára keresünk új kollégát! Fel-
adatok: szőlőmunka, palackozás, címké-
zés. Elvárások: munkába járás önálló
megoldása, megbízható, felelősségtel-
jes munkavégzés, gyakorlatias beállí-
tottság, szőlészeti tapasztalat előny, de
nem feltétel . Amit kínálunk: 8 órás beje-
lentett munkaviszony. Megállapodást kö-
vetően azonnali munkakezdés. Jelentke-
zés: 06-20/249-77-07 info@gilvesy.hu_____________________________

Tapolcai Lipóti Pékség és Kávézóba ke-
ressük új kollégánkat éves állásra. Fo-
lyamatosan bővülő csapatunkba várunk,
ha szereted az embereket, pörgős, tett-
rekész vagy és szeretsz csapatban dol-
gozni, Szakirányú végzettség nem felté-
tel. Ha nyitott vagy, megtanítunk mindent.
Hajnali munkakezdés miatt tapolcai lakost
keresünk, vagy saját gépkocsi szükséges.
Nyelvtudás, kedvesség előny. Jelentke-
zéseket fényképes önéletrajzzal várjuk:
krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Dream Team étterem azonnali kezdés-
sel pizza sütő munkatársat keres. Tel.:
06-30/901-9849_____________________________

Vagyonőri végzettséggel rendelkező kol-
légákat keresünk Kékkút telephelyen tör-
ténő munkavégzéshez. Érd.: 06-30/825-
2510 e-mail: berikildi88@gmail.com_____________________________

Tapolca Kft. technikus állást hirdet
helybeni egységeiben és rendezvénye-
in ellátandó hang-, fény-, videotechnikai
feladatok ellátására. Részletes pályázati
feltételek a tapolcakft.hu oldalon.

Kertészetbe betanított munkára női mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-30/424-7094

Az I. Halápi-hegyi Kráter koncertre vá-
runk mindenkit a Bikini együttessel
06.11 szombat 14 órától 21 óráig. Ki-
egészítő programok, étel, ital, zene egy
igazán szép környezetben. Jegyek:
2.500 Ft Tourinform Badacsony, Tou-
rinform Tapolca, tixa.hu, Zalahaláp Mű-
velődési Ház, és a helyszínen 3.000 Ft._____________________________

CSIGÓ KULT FEST-2022 Júniusi esemé-
nyek a Csigó Malomban, a VEB2023 Kult-
háló Bázis keretében. Helyszín: 8286
Gyulakeszi Kossuth Lajos utca 109. 2022.
június 10., péntek, 17:00-18:00 Workshop
a négykezes zongorajátékról. A részvétel
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött. 2022. június 10., 19:00-21:00  "A zon-
gora" címmel hangszerbemutató és kon-
cert. Közreműködik Mácsai János zene-
történész és hangszer restaurátor, valamint
a vajdasági zongoraművész testvérpár, Gö-
rög Enikő és Görög Noémi. Belépőjegy:
3.500 Ft. A pedagógusok és diákok szá-
mára a részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Kísérőprogram: bor-
kóstoló az Aklan Pince kínálatából. 2022.
június 24., péntek, 19:00-21:00 Hang-
szerbemutató és koncert a barokk muzsika
jegyében a fortepiano és csembalo be-
mutatásával dr. Tóth-Vajna Gergely és dr.
Tóth-Vajna Zsombor zongoraművész test-
vérpár közreműködésével. Belépőjegy:
3.500 Ft. A pedagógusok és a diákok szá-
mára a részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Kísérőprgram: bor-
kóstoló a Hóbor Pince kínálatából. 2022.
június 25., szombat, 19:00-21:00 Pódium
színpadi vendégelőadás. Molnár Ferenc
"Olympia" című kamara darabját a Tapolcai
Batsányi Színjátszó Kör mutatja be. Ren-
dezője N. Horváth Erzsébet. Belépőjegy:
3.500 Ft. Kísérőprogram: borkóstoló a Ti-
bor Pince kínálatából. Jegyrendelés és re-
gisztráció: +36 20 534 1333, E-mail: 
csigomalomalpitvany@gmail.com  To-
vábbi információk a fesztiválról honla-
punkon: www.csigomalom.com

Közúti elsősegély tanfolyam kiscso-
portos vizsgafelkészítés indul 2022. jú-
nius 25. szombat 8.00 Tapolca, Nyár-
fa u. 3. Irodaház Földszint (Fülöpkert
kertészet mellett) Bajárat az irodaház
előtti murvás parkoló felől. Előzetes je-
lentkezés szükséges. Tel.: 06-30/709-
1959 e-mail: tapolcaelsosegely@
gmail.com Fknysz: B/2020/003735

PROGRAM

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

Figyelem! A Halápi úti garázssoron betörés
esetén kamera rögzíti az eseményeket. 

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

TÁRSKERESÉS

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./22.  2022. június 4.

, 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

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
• 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

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

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Már nálam is elérhető a legjobban működő
éhezés és fájdalom
nélküli kriolipolízis gép,
zsírbontás
zsírfagyasztással.
Végleg elfagyasztja
a zsírsejteket, ahol a torna,
edzés sem segít.
Pl. has, derék, belső comb.

BEJELENTKEZÉS :
ÁNYOSI JUDIT 06-20/364-0288

(06.11. UTÁN)

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

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

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR – Alapbér 247.000 Ft/hó

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – Alapbér 310.000 Ft/hó

Csak hétvégi munkavégzésre keresünk

2 műszakos lehetőségek

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

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

műszakpótlékok – de. 10%, du. 20%, éjszaka 40%, cafeteria,
teljesítményprémium, gyerekek iskolakezdési támogatása,

13. havi juttatás

műszakpótlékok 40%, cafeteria 150.000 Ft/év,
jelenléti bónusz/teljesítményprémium

műszakpótlékok – du. 26%, éjszaka 49%, cafeteria 23.000 Ft/hó,
teljesítményprémium, magán-egészségügyi biztosítás, 13. havi juttatás

Élelmiszer csomagolókat
Autóipari operátorokat

Kézi szerelő
Üzemi anyagmozgató

Üzemi kisegítő

– alapbér 246.000 Ft/hó
– alapbér 234.000 Ft/hó
224.000 Ft/hó

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

AUTÓMENTÉS-GÉPSZÁLLÍTÁS
0-24 H

SzéTi-Car

06 20 514 4225

ROAD ASSISTANCE

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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

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.

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.

Folyamatosan fejlődő
generálkivitelezői cég keres

KŐMŰVEST, LAKATOST
és SEGÉDMUNKÁST

Érdeklődni és jelentkezni:
06-87/777-007 vagy info@z-szabo-bau.hu

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

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. június 10.

SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail

címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

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

A badacsonyi

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. június 10.

KONYHAI KISEGÍTŐ -
MOSOGATÓ és SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

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

A badacsonyi
szálloda és

a
munkatársakat keres

Hotel Bonvino

Kisfaludy-ház Étterem

munkakörbe.
Jelentkezési határidő:

2022. június 10.

FELSZOLGÁLÓ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre várunk.
Bővebb információ

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

fórum abc és pizzéria

június 5-6-án is
nyitva:

TAPOLCA, BEM APÓ U. 11.

abc:
pizzéria:

06.00-20.00

10.00-22.00

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 06. 02 - 2022. 06. 15.

(illetve a készlet erejéig)

Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök

Fűszeres magyaros csontos tarja
Grill snack kolbászok
- magyaros
- sajtos
- mix

Grillezéshez ajánljuk:
(vödrös)

400 g/cs

Pápai nyári turista
Pápai csemege debreceni
Pápai füstölt kolozsvári szalonna
Új termékünk:
(kóstoltatás az üzletben 06.03. péntek és 06.04. szombat)

Extra sonka 3 ízesítéssel:
- fokhagymás
- chilis
- borsos

1.890 Ft/kg
990 Ft/kg

2.130 Ft/kg
780 Ft/cs

1.950 Ft/kg

3.090 Ft/kg
2.460 Ft/kg
2.990 Ft/kg

3.490 Ft/kg

Terelő verseny és Képesség Vizsga
a Salföld Majorban, 2022. június 4-én (szombaton) 9.30-tól

Tájjellegű magyar pásztorkutyás
kiállítás (nem CAC),

14:00-kor eredményhirdetés

amelyen
elnyerhető a Salföld Szépe díj.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
szeretettel várja az érdeklődőket a Káli-medencébe,
Salföldre. A terelőversenyen induló kutyák
a bemutató major őshonos juhait terelik gazdájuk
irányításával. A rendezvényt színesítik
a Salföldi-major állandó kiállításai és
állatbemutatói, illetve lovas, csikós programjai.

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 mozgóbér 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.

REZERVÁCIÓS
MUNKATÁRS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a krisztina.radli@hunguesthotels.hu

email címre küldött levélben
Rádli Krisztina értékesítési igazgatónál

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Főbb feladatai:

Téged keresünk, ha

Előnyt jelent:

- szobafoglalások kezelése
- ajánlatok készítése
- adminisztációs feladatok elvégzése
- értékesítés támogatása

- minimum középfokú végzettséggel
rendelkezel

- magabiztos MS Word, Excel
felhasználó vagy

- angol és/vagy német
nyelvismerettel rendelkezel

- segítőkész, problémamegoldó,
pozitív hozzáállás jellemez

- szakirányú végzettség, hostware
rendszer ismerete

- szállodai munkatapasztalat

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

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

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- Releváns végzettség és/vagy hason-
ló területen szerzett tapasztalat

- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek

- Szakirányú végzettséggel rendelke-
zel, de pályakezdők jelentkezését is
várjuk

- Vendégcentrikus hozzáállás

- Alapbér
- Cafeteria és egyéb juttatások
- Képzések, fejlődési és előrelépési

lehetőségek várnak rád
- Kedvezményes üdülési lehetőség a

szállodaláncon belül próbaidő után

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

igényelni?

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

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

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

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

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Június 5. (vasárnap):

08.00 - 14.00
Június 6. (hétfő):

08.00 - 14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
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