Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

Kft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 06. 16 - 2022. 07. 17.
1.590 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.890 Ft/kg
990 Ft/kg
1.750 Ft/kg

Sertéslapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök
Sertés füstölt csülök

Laza, petyhüdt bőr?
Sok-sok mély ránc?
Fakó arcszín? Pigmentfoltok?
Több a ráncod mint a korodbelieknek?
Szeretnéd egy kicsit megállítani az időt?

LEHETSÉGES!
Az optimális bőregészséget az élő szövet
megcélzásával érhetjük el!
• orvosi peeling • őssejtes kezelés
• dermaroller
• hyaluronsavas
• mezoterápia
ráncfeltöltés (inj. nélkül)
• guna biolifting • lézerultrahang
Különleges eredményt csak különleges eljárástól,
speciális, újgenerációs hatóanyagoktól várhatunk!
Kovács Ágnes Gyöngyvér +36-30/318-1984

2022. 06. 16 - 2022. 06. 29.
699 Ft/kg
1.290 Ft/cs

Sertés első csülök
Pácolt csontnélküli tarja (500 g/cs)

2.580 Ft/kg

(magyaros, gyrosos)

830 Ft/cs

Gardengrill grillkolbász 4 ízben (300 g/cs)
(natúr, paradicsomos-sajtos, jalapeno-paprikás-chilis, tormás)

Pápai Zala felvágott
Pápai disznósajt
Pápai frankfurti virsli
Pápai húspogácsa (1 kg, fagyasztott)

HIFU specialista, anti-Aging specialista, mesterkozmetikus, okleveles sminktetováló, hyamátrix szakértő
Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).
Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

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

2.767 Ft/kg

1.850 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.060 Ft/kg
2.190 Ft/kg

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

, Batsányi u. 1.

Dr. Czebe Krisztina
FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉS

Folyamatosan fejlődő
generálkivitelezői cég keres

Szerda: 8-12-ig
Telefonszám változás:
+36 70 380 6162
Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.
8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2
Stark patika rendelője

NAPELEM

ingyenes hetilap

2022. 06. 25. és 2022. 07. 02.

Hívjon bizalommal,
segítek!
Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

bri Ételbár
liTAPOLCA
o
K
Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk június 20-tól június 24-ig:
Hétfő: fokhagymás metéltleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
Kedd: hegykői zöldségleves, pirított sertésmáj sós burgonyával
Szerda: csontleves finommetélttel, vadasmártás spagettivel
Csütörtök: krumpligulyás, túrós csusza
Péntek: sárgaborsó-krémleves, rántott borda rizzsel

szúnyoghálók - plisséhálók JAVÍTÁS
reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők - különlegességek

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 Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

Köveskál
06-30/491-0442

Mobil: 06-30/501-6792

NHSZ

SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ, SZOBALÁNY,
KONYHAI KISEGÍTŐ.

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük

Salétromos,
nedves házak
utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének
nedvességének
megoldása.
Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Bérezés megegyezés szerint, egész éves állás, illetve
hétvégi esküvőkre keresünk

KISEGÍTŐ FELSZOLGÁLÓKAT és MOSOGATÓKAT.
Jelentkezni a gastro@patzaybadacsony.hu emailcímen lehet, illetve
az alábbi telefonszámon: 06-70/288-5600. DIÁKOKAT IS SZÍVESEN LÁTUNK!

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

Autóipari OPERÁTOR – Alapbér 247.000 Ft/hó

Tel.: 06-20/530-7555

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

Aquametodika Kft.

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

06-20/414-3177
Man at Work Kft.

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

Élelmiszer csomagolókat
Autóipari operátorokat

CÍMKÉK

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

ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ
KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

2 műszakos lehetőségek
Kézi szerelő, Üzemi anyagmozgató, Üzemi kisegítő

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

alapbér 224.000-246.000 Ft/hó
műszakpótlékok 40%, cafeteria 150.000 Ft/év,
jelenléti bónusz/teljesítményprémium
Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Tapolca, Gyulakeszi út
(Zöldpont autósbolt mellett)

Nyitvatartási idő

Hétfő-szombat: 06.00 - 21.00
Vasárnap:
08.00 - 14.00

239
Ft/db
478 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

259
Ft/db

Ft/db

538 Ft/l

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás
végzettség
Elvárások: -- Középfokú
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
Amit kínálunk: vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.
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

Feladatok:

259

- RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
- TECHNIKUS

Ft/db
518 Ft/l

289
Ft/db

munkakörökbe.
Részletes kiírások a társaság honlapján (www.tapolcakft.hu)

Az álláshoz tartozó elvárások:
- Pontos, precíz munkavégzés
- Megbízhatóság, rugalmasság
- Magasfokú terhelhetőség,
erős fizikum, kitartás
- Hasonló területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:
- munkabéren felül mozgóbér és
cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató
csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Jelentkezés: Rig Erzsébet
igazgatói asszisztens
Tel.: +36-30/334-50-05, email:
erzsebet.rig@hunguesthotels.hu

Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

349
Ft/db
698 Ft/l

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

SZOBALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

ÚSZÓMESTER

875 Ft/l
0,5 l

Folly Arborétum - Badacsonyörs

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS
Amit kínálni tudunk:
• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás
A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.

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

PORTÁS

ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

06-20/9292-430, 06-70/514-4897

felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

518 Ft/l

0,33 l

269

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ

(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és gyógyászati vezető
Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:
PINCEMUNKÁS MUNKAKÖRBE
FELADATOK:
• Szőlőfeldolgozási munkák elvégzése
• Borkészítés során felmerülő munkák elvégzése
• Borok palackozása, címkézése
• Üzemi gépek, berendezések kezelése
• Takarítás
ELVÁRÁSOK:
• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján
AMIT AJÁNLUNK:
• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

Munkavégzés helye:
Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a +36-30/288-4682-es számra várjuk!

Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Tel./fax: 87/414-678, 414-644 Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert

Bock Hungária Kft. (Nemesvámos)
folyamatosan fejlődő műanyagfröccsöntő üzemegységébe
keresünk megbízható, motivált
munkaerőt:
• Operátor (fröccsöntőgép-kezelő)

• Szerszámfelrakó
munkakörben.
Akár EFO foglalkoztatási lehetőséggel.

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozícióban:

Kereskedelmi asszisztens
- ajánlatok készítése
- fuvarszervezés
- idegnyelvi ismeret (angol, német) előnyt jelent
Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
s.vivien@innopan.hu
Telefon:
+36-30/270-1993

Megjelenik hetente.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Miért előnyös minket választani:
• Szívesen megtanítjuk a műanyagfröccsöntést, mint szakmát ha ügyes és nyitott
vagy!
• Fejlődési lehetőség, támogató csapat vár
céljaid eléréséhez.
• Stabil munkahelyet, kiemelt kereseti lehetőséget nyújtunk.
• Éjszakai műszakpótlék nálunk 70% (munkatörvénye szerint 30% előírt minimum
érték)
• Teljesítmény és jelenléti prémium már
próbaidő alatt jár!
• Veszprémből, Tapolca irányából közvetlen
járattal rendelkezünk.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.
A Mi világunk az Ön lehetősége. Legyen Ön is a sikeres Bock Hungária Kft. csapatának tagja!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését önéletrajzának
megküldésével az allas@bockhungaria.hu e-mail címre.

Bővebb felvilágosítást a 06 70 520 7410-es telefonszámon tudunk nyújtani.

Minden ami

Álláshirdetés

KONYHALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-86-48, email:
norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

+36-30/838-2101
+36-30/997-3049

Jelentkezz még ma!

A Hunguest Hotel Pelion

• INGYENES

NYÍLÁSZÁRÓ
Az akció 2022.06.30-ig érvényes.

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

Rendelje meg
nyílászáróit
most 25% kedvezménnyel!
Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

06-30/684-85-70

teljes bejelentéssel, ÉVES ÁLLÁSRA az alábbi munkakörökbe:

PINCÉR / RECEPCIÓS / KONYHAI KISEGÍTŐ
Munkavégzés helye:

Mandilla Panzió és Étterem, KÖVESKÁL
www.mandilla.hu

Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
info@mandilla.hu
+36-30-9420-678

CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ
műszaki vizsga
eredetvizsgálat
személy- és
teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen,
telefonon 06-21/292-0030
vagy e-mailben
muhely.csobanc@nhsz.hu
www.nhszcsobanc.hu
www.facebook.com/nhszcsobanc

napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Csak hétvégi munkavégzésre keresünk

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – Alapbér 310.000 Ft/hó

munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új munkatársainkat

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS

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

BOROS, PÁLINKÁS

NHSZ

MANDILLA

Badacsonyban újonnan nyíló 10 szobás szállodába keresünk
a következő pozíciókra munkaerőt:

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

Tapolca, Nyárfa u. 3. • 06-88/560-670
www.thermix.hu

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL gázkazánok
gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

06-20/578-4209, 06-30/947-6701

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117
Plastic-Roll Bt.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!

Előnyt jelent építőiparban szerzett tapasztalat.
Érdeklődni: 06-30/40-55-353

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül
Keszthely, Külső Zsidi út 8.

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

legalább középfokú
végzettséggel.

gázkészülék szerelő mester

XXVIII. évf./24. 2022. június 18.

KŐMŰVEST, LAKATOST
és SEGÉDMUNKÁST

Német minőség kedvező áron.

TELEPHELYVEZETŐT

SZUNYOG SÁNDOR

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644
Mobil: 06-20/980-8059

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Szeretne 50%-os vagy
100%-os támogatást
igényelni?

Veszprémi székhelyű
építőipari vállalkozás
tapolcai telephelyre
keres

SZEDD MAGAD
MEGGY!

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu
Honlap: www.kolcseynyomda.hu

- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

• műanyag • redőny,
ablak, • reluxa,
ajtó,
• roletta
Szabó Zsolt

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

• Lakatos
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
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: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

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

• Könyvelő munkakörben
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.
Csapatunkban a helye, ha:
• 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.
Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
• Azonnali munkakezdés;
• Bérezés megegyezés szerint;
• Cafeteria;
• Munkába járási támogatás.

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; +36-87/510-149

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

• Hegesztő
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
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: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közvetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Balatonedericsen 72 m2-es,
felújított, 2 szobás, amerikai
konyhás, központi fűtéses családi ház 2 garázzsal, pincével kb.
1000 m2 telekterülettel eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/9156635
Szigligeten panorámás, belterületi beépíthető, kb. 1000 m2es területű telek eladó. Ir.ár: 45
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca belterületén tanúhegyekre panorámás, összközműves építési telek eladó. Ir.ár:
16,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 2140 m2-es bekerített, parkosított, csendes
környezetű terület eladó. Ir.ár:
3,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes állapotú társasházi lakás eladó. Ir.ár:
29,5 mFt T.: 06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó állapotú, tanúhegyekre panorámás, csendes környezetű pinceprésház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt
Tel.:_____________________________
06-20/915-6635
Készpénzes azonnali fizetéssel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. T.: 0620/959-6293
Török Tamás
_____________________________

Badacsonyi hegy északi részén panorámás kilátással, összkomfortos villa szőlőterülettel,
ipari árammal, vezetékes vízzel
eladó. Érd.: 06-30/555-0218

LAKÁS
Eladó frekventált helyen, Berzsenyi utca 13-ban, I. emeleti,
57 m2-es, 2 szobás, 2 erkélyes,
külön mellékhelyiségekkel,
spejzzal, egyedi gázfűtéses, alacsony rezsijű lakás. Óvoda,
gyógyszertár, iskola közel, helyijárat megálló 50 m-re 10
percre a nagyobb hipermarketek._____________________________
Tel.: 06-20/491-3253
Földszinti, egyedi fűtésmérős,
3 szobás jó állapotú tapolcai tégla lakás eladó. Érd.: 06-30/8539315,
06-30/426-7833
_____________________________
Tapolcán, központhoz közel, 4 lakásos, tégla építésű társasházban, 2 éve felújított, magasföldszinti, összközműves, 45 m2
lakás eladó zárt udvar, garázs,
pince és padlásrész tárolóval.
Ir.rá: 25 mFt Tel.: 06-20/9492266, naponta 8-20 között.

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, kiülők, garázsok, előtetők, féltetők építését, javítását
és bádogozást vállalunk. Tel.: 0630/700-7730,
06-30/464-1461
_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni feSzobafestést, mázolást, tapétázást lületkezelése, kerítés és házlávállalok. Ingyenes felmérés, rövid bazat tisztítása magasnyomású
határidő.
Tel.: 06-20/236-5361 mosóval Tapolcán és környékén.
_____________________________
Varga
Zoltán 06-70/224-1687
_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár- Szobafestés, mázolás, gipszmű-vek, pótkocsik, alvázak, ke- karton szerelés, kültéri homlokrítések, falak, pincék, sírkövek, zat felújítás, hõszigetelést, rövid
nyílászárók, parasztfödémek stb. határidõvel vállalunk, szakszetisztítása homokfúvással. Érd.: rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 0606-30/416-1023
30/975-8484
_____________________________
www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
Költöztetést vállalok rakodással házhozszállítás, költöztetés raés egyéb áruszállítást. T.: 06- kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
20/946-9678
_____________________________
bútorait! Teljeskörű ingatlan
Ács, tetőfedő, bádogos munkát lomtalanítása, szemételvitel, tavállalok.
Tel.: 06-20/485-3715 karítás! Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
_____________________________
Víz-, gáz- és központifűtés-sze- Parasztházak, pincék, gazdarelés, tervezéstől a kivitelezésig. sági épületek korhű felújítását
Vállaljuk továbbá meglévő rend- vállalja építőipari Kft. autentikus
szerek karbantartását, felújítá- technológiák pl. pacsekolt vasát, átalakítását. Sóstai László kolat, paraszt födém, tetőtér
Érd.:_____________________________
06-30/901-5011
beépítés rátétgerendával stb.
06-30/529-9216
Duguláselhárítás kamerás Tel.:_____________________________
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.:_____________________________
06-20/9844-667

Homokfúvás, felnik elektrosztatikus porfestése, garanciáKIADÓ
Tapolcán, a Móricz Zsigmond val! Háromi Zsolt, 06-30/617Lesenceistvánd
_____________________________
utcában 50 m2 bútorozott, össz- 8008
komfortos külön bejáratú lakás Szennyvízszállítás, DUGULÁS
1 max. 2 fő, gyermektelen ré- ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
szére kiadó. Kisállattal nem köl- Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262tözhető. 1 hónap kaució szük- 0037
séges, dohányzás nem enge- www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________
délyezett. Leinformálható, fix
munkahellyel rendelkezők tele- Kerékpárszerviz a Bringacentfonáljanak.
Tel.: 06-20/578-9540 rumban javítás, kölcsönzés, ro_____________________________
bogó alkatrészek, autóalkatréSürgősen keresek kiadó albér- szek megrendelésre. Tapolca,
letet Tapolcán a belvároshoz Szent István u. 3. Tel.: 06közel, magam és 2 gyermekem 20/216-7667
_____________________________
részére (17 és 8 évesek). Biztos
anyagi háttérrel rendelkezem, Egyedi hőszigetelt fa nyílászá100.000 Ft/hó, kaució nem aka- rók, kerti faházak, bútorok gyárdály. Hosszú távra szeretnék tása, beszerelése, asztaloslakhatást biztosítani magunknak. munkák elvégzése. T.: 0630/387-8281
Tel.:_____________________________
06-30/406-4067
_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók beépítése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659
_____________________________

_____________________________

Monostorapátin és környékén
eladó ingatlant, földterületet,
szőlőt, présházat vásárolnánk
akár készpénzes fizetéssel. Tel.:
06-70/423-1375
_____________________________
Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy
kiadót), nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfeleim részére Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Káli-medencében, Művészetek Völgyében,
Keszthely-Tihany között. Tel.:
06 70 904 61 10, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac
térnél) Köszönettel, Bódis Péter _____________________________
Lesencetomaj Község Önkormányzata eladásra meghirdeti nyílt pályázat keretében a tulajdonát képező, Lesencetomaj, külterület 0115/13 hrsz-ú
kivett, telephely megnevezésű,
12.833 m2 területű ingatlanát, vagy annak természetben
meghatározott egy részét
3.500.Ft/m² irányáron. Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet telefonon vagy emailen
(06-87/436-014,
e-mail:
polgarmester@lesencetomaj.hu)
, részletesebb információ a
www.lesencetomaj.hu honlapon található.

Szállást keresünk két fiatal 18/17
éves diák részére Balatonederics
közelében, akik nyári munkán itt
fognak dolgozni július 3. és augusztus 15. között. Minden megoldás érdekel. Érd.: 06-70/338Takarítás! Cégünk vállalja lakó4170, 06-20/393-0477
házak, épületek, irodák, rendelők,
ÜZLETHELYISÉG áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók és panziók takarítását, karKIADÓ magtár, amely 2.500
bantartását. Összeszokott csapat,
tonna gabona tárolására alkaltiszta, korrekt munka számlakémas. A be- és kitárolás a bérlő
pesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
szervezésében történik. Bérleti
díj havi 500.000. (azaz ötszáze- Festés–mázolás–hőszigetezer forint) +ÁFA. Helyszín: 8286 lés–tapétázás, gipszkartonozás,
Gyulakeszi Kossuth Lajos utca helyszíni felmérés, árajánlat.
109. Csigó Malom raktár To- Referenciák megtekinthetők
vábbi információ telefonon+36 weboldalunkon. Gyors, pontos,
20 534 1333 és a helyszínen. tiszta munkavégzés.
SZOLGÁLTATÁS www.haromfesto.atw.hu,
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/
Üzletek és autók feliratozása, 308-1379
_____________________________
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése. Ácsmunkát vállalunk. Új-régi teReklám feliratú ponyvák ké- tők készítése, javítása, bádoszítése, feliratozása. Kölcsey gozás, garázstetők, parkettáNyomda, Tapolca, Batsányi zás, lambériázás, hajópadlózás.
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 414- Tetőtér beépítése, gipszkartonozás. Kiülők készítése. T.: 06678,_____________________________
06-20/980-8059
70/344-7787
_____________________________
Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favédelem.
T.: 06-30/2270-717
_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napelemes pályázathoz is. 0630/956-7005
_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Duguláselhárítás, kamerás állapotfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése. Vezetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu
_____________________________

Vízszerelést és csatornarendszer kialakítást vállalok csaptelep cserétől komplett felújításig.
janoskiss@gmail.com Tel.: 0630/970-8012
_____________________________

_____________________________

_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfelújítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u._____________________________
25. Tel.: 06-87/321-620
Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés, gázkészülékek cseréje, engedélyezetése, beüzemelése, gázfogyasztás optimalizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Energetikai, műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Remeha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350904;_____________________________
email: jucka67@t-online.hu
Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csaptelepek cseréje, gaztűzhelyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 Email:_____________________________
barath6912@gmail.com
Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve járólapozást és csempézést vállalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék.
_____________________________
Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüretig minden, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák kivágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal, megbízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függönyszegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 0630/315-6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16 óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
Villanyszerelés! Új építésű inszekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
gatlanok teljes körű villamos háÉpületgépészet, víz-gázfűtés- lózatának kivitelezése, meglévő
duguláselhárítás, javítás-kar- hálózatok felújítása. Megbízható,
bantartás-új rendszerek kiépí- precíz, korrekt munkavégzés, tertése. Balogh Zsolt. E-mail: mészetesen garanciával. Bízza
balogh.zsolt0910@gmail.com, ránk a komplett villamos kivitelezést és nem fog csalódni. VilTel.:_____________________________
06-20/5355-027
lamos biztonsági felülvizsgálaKőművesmunkák! Teljes körű tok, Mérőhely kialakítások, EON
házfelújítás, burkolás, betonozás, regisztráció. Elektron Villanyszevakolás, kerítések, támfalak épí- relés elektronvillanyszereles@
tése, fa és fal külső és belső fes- gmail.com 06-30/984-6645
_____________________________
tése, bontás, sitt hordás. UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás. Kovács Kertgondozás. VállaMegbízható tiszta munka szám- lom elhanyagolt nyaralók és
laképesen.
T.: 06-30/812-2155 kertek karbantartását, fű-nyí_____________________________
rás, favágás, sövényvágás, boGyorsjavítás! Víz, villany, fű- zótirtás és veszélyes favágások
tésrendszerek javítása, laka- alpintechnikával. Kovács Fetosmunkák szakszerűen, olcsón. renc Gergő 06-30/252-3264
_____________________________
Regisztrált szerelő, villamos mérőhely kivitelezése. T.: 06- Fuvarozás, belföldi és külföldi
20/348-2726,
06-20/230-6680 árufuvarozás. Építőanyag szál_____________________________
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
Lomtalanítás! Lakások, nya- konyhakész és méterfa szállítás.
ralók, garázsok, udvar teljes Lakások, nyaralók, garázsok telkörű lomtalanítása, pincétől a jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig rakodással, minden padlásig. Minden, ami fuvar.
fajta hulladék elszállítás. Igény Uitt: kőművesmunkák, bontás,
szerint ingatlan takarítással. teljeskörű házfelújítás, betonoTel.:_____________________________
06-30/812-2155
zás, kerítések építése, felújítás
Síremlékek garanciával, minő- és festés. Hívjon bizalommal,
ségi olasz gránit alapanyagok- megbízható munka, számlakéT.: 06-30/812-2155
_____________________________
ból, igényes kivitelben - saját pesen.
gyártás - megrendelhetők. Vál- Vállalom nyaralók, családi házak
laljuk gránit ablakpárkányok, takarítását, kertjének rendbetékonyhapultok, kerítés fedkövek telét, fűnyírást, fűkaszálást, bokészítését. Minőségi munka zótirtást, sövénynyírást, zöldmegbízható, helyi szakembertől. hulladék elszállítását. Tel.: +36Szilasi Sándor kőfaragó mester; 30/637-1316, +36-30/331-3963
_____________________________
Tapolca, Honvéd u. 3.;
Kőművesmunkát, burkolást (jáwww.szilasikofarago.hu
rólap, csempe) szigetelést, teTel.:_____________________________
06-20/421-5079
tőfedést, ácsmunkát vállalunk
Gázkészülékek szervize! Gáz- garanciával. Ingyenes kiszállás
tűzhelyek beüzemelése, javítása. és felmérés. T.: 06-30/012-7726
_____________________________
Továbbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz- FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák kiüzemű berendezések javítása, vágása Alpintechnikával, Favillany- és gázbojlerek vízkőte- ápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
lenítése, fűtés- és vízrendszerek E-mail: kardosalpin@gmail.com
karbantartása. Szántói László Tel.: +36 30 251 6225 Kardo- Kardos Gergő e.v.
gázszerelő
T.: 06-20/520-2465 sAlpin
_____________________________
_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Tetőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás, bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 0670/600-7729
_____________________________
Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
Burkolást vállalok kedvező áron. készítése, héjazatcsere, régi teSzobafestés, mázolás, tapétá- Csempézést, járólapozást, stb. tők felújítása, javítása, bontása,
zás, homlokzatfestés. Tel.: 06- Tel.: 06-20/938-8904
terasztetők, kocsi beállók, kiülők
30/ 6615-093 Szabó Norbert
készítése. T.: 06-70/502-0613

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

_____________________________

Villanyszerelés. Gyors és igényes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com FB.:
KG Elektro
_____________________________
Fűnyírást, fűkaszálást, sövényvágást, méterfa fűrészelést, kisebb fák bokrok kiszedését vállalom! Számlaképesen! Tapolca
30 km-es körzetében! Karsai
Balázs
e.v. Tel: 06-30/385-4129
_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármilyen magasban végezendő munka 20 méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 0620/563-6767

JÁRMŰ
Eladó egy Citroën Xsara kombi,
20 éves, felújított állapoban.
Friss műszaki egedéllyel (2 napos). Vételár: 390.000.- Ft. Érdeklődni a +36-70/283-7492
számon.

VEGYES oöl
Hagyatékból jelképes áron eladó
Sümegen jó állapotú teljes szobabútor, szekrények, fotelok,
puffok, kanapé, asztal. Elszállításban nem tudok segíteni, kérésre fényképet küldök. Tel.: 17
óra _____________________________
után 06-30/330-1010
Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított faanyagok, gyalult deszkák, OSB lapok, stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, folyamatosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, párkányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/4372423, 06-20/277-1256, 0620/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl – Husqvarna fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gérvágókörfűrész átfordítható asztallal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesítménynyel ipari kivitelben is, benzinmotoros és elektromos gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok, kétkezes vésőkalapácsbontókalapács 220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás vizes csempevágók,
állítható csőmenetvágó, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350
mm 380V, festék- és habarcskeverők, hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305 mm
átmérő, elektromos csónakmotor,
oxigénpalackok, eladó. Szerszámgépek, kerti gépek szervizelése. Tel.: 06-30/457-7200, 0687/701-018
_____________________________
Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók, akkus porszívó, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűrészek, Elektra Beckum profi CO hegesztő, Bosch – ELU orrfűrészek
220 V, elektromos kapálógépek,
precíziós szalagfűrész új 220V átmérő 250mm, hómarók, vizesvágók 200-350 mm, benzinmotoros sterimó, Wacker döngölőbéka, kombinált gyalugépek 205260 mm-es új, egyengető gyalugép 200 mm-es, inverteres hegesztők új 140-160 A Avis, központi fűtéshez 220 V-os szünetmentes áramforrás, magassági
láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-30/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Búza és zab (takarmány), valamint kiváló minőségű lucerna-,
széna és zabszalma bála eladó.
Tel.:_____________________________
06-30/900-2711

Kis és nagy, illetve egyéb rossz,
Magas humusztartalmú, jó mi- vagy nem használt háztartási és
nőségű termőföld eladó. T.: 06- más (hűtő, mosógép, stb.) in20/9553-267
_____________________________
gyen átveszem, nagyobb menyLEGO-t vásárolok, 6000 Ft/kg- nyiség esetén megvásárolom.
06-70/211-5124
os áron.
Érd.: 06-30/397-7912 Tel.:_____________________________
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint Tojócsirke, kacsa bazár! Tahomok (nem vakolásra való) el- polcán, a piacon a szokott headó Tapolcán, helyszíni felra- lyen, minden kedden és péntekással vagy kiszállítással is kér- ken várom régi és új vevőimet.
hető.
Érd.: 06-70/886-68-08 Minden 10 db állat vásárlása
_____________________________
esetén +1-et kap Akció, hívjon
Galaktika magazinok eladók előre:
06-30/533-3964
_____________________________
(lehetőleg egyben)! A következő számok: 29, 31-32, 37, 45-48, Mosógép A+++ alig használt,
50-51, 53-61, 63-64, 69, 71, 73, gáztűzhely, bútorok, barokk ülő77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99, garnitúra, festmények eladók.
06-70/5708-029
101, 103, 105-107, 109, 111, Tel.:_____________________________
113, 178, 182-195, 198-219, Állatok etetésére ételmaradékot
236, 242, 244, 251, 254, 257, elszállítanánk (pl. étteremből) Ta259. Összesen 87 szám. Egyben polca és környékéről. Tel.: 06eladó 40.000 Ft-ért. Érd.:
30/551-8901
_____________________________
william.ravendark@gmail.com
vagy_____________________________
SMS-ben: 06-20/461-1496 Energiatakarékos ablakos és
felültöltős automata mosógép,
Tükörbársony kanapé, test- mikró AEG és Siemens porszívó
masszírozó, régi tölthető szó- kitűnő állapotban eladó. Érd.: 06dásüvegek, kávéskészlet, gye- 30/405-4552
rekhinta, 1 zsák kisfiúnak való
TŰZIFA )
gyerek-ruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660
_____________________________
10 db 50 l-es, 3 db 30 l-es és 2
db 20 l-es üvegballon, 200 l-es
műanyag kád, 90 l-es prés áron
alul _____________________________
eladó. Tel.: 06-20/516-1866
Nagy olasz MP10-es kapálógép
_____________________________
pótkocsival és felszereléssel eladó. 5 ha 60 éves fenyő erdő Konyhakész I. osztályú tűzifa
osztatlan közösbe eladó. Tel.: 06- (cser, tölgy, bükk, akác) ház30/296-3313
hozszállítással és igény szerint
_____________________________
fatárolóba pakolással eladó. Tel.:
Választási malacok, 2 db kos bá- 06-30/812-2155
_____________________________
rány, 280 cm-es kombinátor dupla rögtörővel, 2 db angol nyereg Tűzifa! Fűrészüzemünkből szálovagló kantárral valamint házi to- raz, kiváló fűtőértékű tölgyfajás eladó.
Érd.: 06-30/264-3944 melléktermék tűzifa konyhaké_____________________________
szen, kiszállítva eladó. Kis kálySárgabarack eladó Tapolcán, a hától a kazán méretig. T.: 06Halápi út 25-ben június 20-tól a 30/520-0466
készlet erejéig. T.: 06-20/9180-148

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

Eladókat keresünk élelmiszer
boltjainkba, hétvégi munkarendbe, akár másodállásba is. Üzletek:
Nemesvita, Badacsonyládbihegy
Érd.: 06-30/348-7769, 06-20/3661483. Akár nyári munkára, alFűrészelt AKÁC szőlőtámra és kalmankénti kifizetésre is.
_____________________________
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR: Munkalehetőség! Nyári szezonra keresünk segítséget többAA5811791
féle munkakörbe (pultos/placÁLLÁS -,
cos, konyhai kisegítő/ takarító,
A Tapolcai Hírözön terjeszté- lángossütő stb.) magas fizetésére Nyirádra, Monostorapá- sért. (Akár "beugrós"- ként is)
tira, Kisapátira, Taliándörög- Mindenre betanítunk! Diákok,
dre, Szentbékkállára helyi új- pályakezdők, nyugdíjasok, dolságkihordót keresünk. Érd.: gozni akaró- és tudó megbízhaszemélyesen Kölcsey Nyom- tó segítségeket várunk. Cserébe
da Kft. 8300 Tapolca, Batsányi magas fizetést és korrektséget,
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06- biztosítunk. Bérezés: hozzáál20/980-8059
munkaidőben lástól és szorgalomtól függően.
_____________________________
350 000- 450 000 Ft / hó. (+útiRévfülöpi egész évben nyitva költség+ jutalom) (Bejelentett
tartó étterembe felszolgáló, sza- munka). Részletekről informácikács, konyhai kisegítő kollégát ókat Tel.: 06-30/ 357-77-88-as
keresünk.
Érd: 06-70/428-1800 telefonszámon adunk. Szeretet_____________________________
tel várunk
a csapatunkba!
_____________________________
Tapolcai Pizzériába éves állásra akár azonnali kezdéssel, gya- A Büttner Borbirtok támogatott
korlattal, vagy gyakorlat nélkül nyári diákmunkára jelentkezőket
pizza sütő munkatársat felve- keres szőlőművelés és vendégszünk.
Tel.: 06-70/945-2008
látás területén Káptalantótiban és
_____________________________
Tapolcán. Szállást biztosítunk. A
Szent György-hegyi borászat jelentkezőknek regisztrálni szükreggeliztető pincért keres júni- séges az állandó lakhely szerinti
ustól augusztusig terjedő mun- Kormányhivatal Foglalkoztatási
kavégzésre. Idegen nyelv is- Osztályán. További részletek iránt
merete előnyt jelent. Érd.: +36- a következő telefonszámon lehet
30/997-1919
_____________________________
érdeklődni:
30/444-8780.
_____________________________
A Révfülöp és Térsége Napkö- Idős férfi mellé ápolót/segítőt
zi Otthonos Óvoda pályázatot írt keresek Tapolcán. Érdeklődjön
ki szakács álláshely betöltésére. telefonon: +36703405208
_____________________________
A pályázat megtekinthető a kozigallas.gov.hu oldalon és Rév- Takarítónőket keresünk 4 és 8
fülöp Nagyközség Önkormány- órás munkaidőre éves foglalkoztatással. Jelentkezni személyesen
zata_____________________________
honlapján.
Gyulakesziben, a BAK Vendéglő„B” kategóriás jogosítvánnyal ben. T.: 06-87/434-166 11 óra után
_____________________________
kisteherautóra sofőrt keresek.
Takarítónőt
keresünk badaÉrd.:_____________________________
06-20/5355-936
csonyi 10 szobás panzióba.
Révfülöpi divatáru üzletbe el- Érd.:_____________________________
06-20/773-0807
adót felveszünk. Diákok jelentkezését is várjuk. Tel.: 06- Családias működtetésű éttermünk meglévő fiatalos csapa70/209-4890
_____________________________
tába keressük még az alábbi kolSzigligeti Bakos Vendéglő és légákat: FELSZOLGÁLÓ, PULGrillkert keres kreatív szakmájára TOS (hétfő-szerdáig), KONYHAI
is igényes szakácsot, főzőasz- KISEGÍTŐ, MOSOGATÓ (18:00szonyt, konyhai kisegítőt, pultos- zárásig). További részletek és jefelszolgálót – akár részmunka- lentkezés:
06-30/414-5870
_____________________________
időben is – gasztronómiát szerető kezdők beiskolázását elő- Tapolcai hivatali intézménybe
segítjük.
T.: 06-30/9945-040 részmunkaidős foglalkoztatásban
_____________________________
takarítónőt keresek, azonnali kezVagyonőri végzettséggel ren- déssel. Munkaidő: 16:00-20:00
delkező kollégákat keresünk Kék- (munkanapokon) Fizetés: nettó 75
kút telephelyen történő munka- 000 ft (nyugdíjasoknak nettó 85
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510 000 ft/hó) Bejárás támogatás 50
e-mail:
berikildi88@gmail.com %-ban. Adókedvezmény érvé_____________________________
nyesíthető. Büntetlen előélet alapKertészetbe betanított munká- feltétel. Érd.: +36-30/858-67-35
_____________________________
ra női munkatársat keresünk.
Főnix
Panzióba Badacsonyba
Érd.:_____________________________
06-30/424-7094
szobalány munkakörbe kereHőszigetelésben jártas festőt il- sünk kolléganőt október véletve kőművest szeretnék fel- géig. A munkaerőpiacon ajánvenni.
Érd.: 06-70/430-5487 lottnál magasabb bért, szükség
_____________________________
A Szociális és Egészségügyi szerint úti költség térítést ajánAlapellátási Intézet (Tapolca, Nagy- lunk. Jelentkezni a 06-20/514köz u.1-3) Házi segítségnyújtás 5058 telefonszámon vagy a
_____________________________
szakmai egysége szociális gondo- t.livia83@gmail.com

Kutyaiskola! Tapolca Agility
TÁRSKERESÉS
kutyaiskola engedelmes és Agility képzés indul. Jelentkezés fo- 69 éves, 172 cm magas férfi
lyamatos. Tel.: 06-70/570-8029 korban hozzá illő barátnőjét keresi. Tel.: 06-30/305PROGRAM
7667
KONCERTEK ÉS ELŐADÁSOK a
Csigó Malomban a VEB 2023
Kultháló Bázis programsorozata
keretében. 2022 június 24, péntek, 19:00-21:00 Barokk Est dr.
Tóth-Vajna Zsombor zongoraművész közreműködésével. Belépőjegy 3.500 forint. A pedagógusok és diákok részére a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kísérőprogram a Hóbor Pince borkóstolója.
2022. június 25, szombat, 19:0021:00 Pódiumszínpadi vendégelőadás. Molnár Ferenc „Olympia”
című kamara darabját mutatja be
(kb 30 kg/köteg)
a tapolcai Batsányi Színjátszó
Kör. Rendező: N. Horváth Erzsébet. Belépőjegy 3.500 forint. Kísérőprogram a Tibor Pince borkóstolója.2022.július 02, szombat
19:00-21:00 Fuvola és hárfa konAz akció a készlet erejéig érvényes.
cert Illés Eszter és Bábel Klára közreműködésével. Az Est zenei ház- Értékesítés: keddenként 8:00 - 12:00
igazdája Mácsai János zenetörténész. Belépőjegy 3.500 forint.
A pedagógusok és diákok részére a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kísérőprogram az Ékkő Borműhely kínálatából. Tárlatvezetést tart R.
Törley Mária szobrászművész.
2022. július 04, hétfő, 18:00- Jelentkezését személyesen az üzemben,
19:00 „Ismerjük meg és próbál- vagy a szabo@basalt.hu címre küldött
juk ki” címmel interaktív hangönéletrajzzal várjuk.
szerbemutató és családi program
a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője, Szilágyi
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Áron, zenész közreműködésével.
A belépés ingyenes, de előzetes Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:
a Tapolca belterület, (4370/11 hrsz.) Bán Sándor
regisztrációhoz kötött. 2022. jú2
utcában
lévő, 763 m nagyságú, „beépítetlen terület”
lius 08,péntek, 19:00-21:00
ingatlan vételi jogának megszerzésére.
St.Martin koncert „A pánsíptól a megnevezésű
A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
szaxofonig” címmel. Belépőjegy Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának
3.500 forint. Kísérőprogram: ék- munkatársa, Némethné Goda Zsuzsanna a 87/511-150-es főszám
119-es mellékén. A fenti ingatlanra a pályázatokat ugyanitt,
szerbemutató Szentmártoni Csor2022. június 30-án (csütörtökön) 16:00 h-ig lehet benyújtani.
dás Ildikó egyedi készítésű ékDobó Zoltán polgármester
szereiből. Borkóstoló a Szeremley Borház kínálatából.
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
KÖZLEMÉNY
2 műszakos munkarendbe
Bőr- és nemibeteg gyógyász,
gépkezelő
kozmetológus és radiológus
munkakörbe
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé2 fő munkatársat keres.
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata. Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 0606-30/268-9015 telefonszámon lehet.
83/311-382,
06-30/375-2734
_____________________________

LAPZÁRTA
MINDEN SZERDÁN
17 ÓRAKOR

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
Szakdolgozat kötés
KÖLCSEY Nyomda Kft.

Akár 1 órán
belül is.

Tapolcán 2009-ben épült 3 szobás, napfényes családi ház eladó. Tapolcai-medence tanúhegyeire néző panorámával.
Ir.ár: 88,6 mFt Tel.: 06-30/748ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE: 5096
_____________________________

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

Akció!

A BEFAG Parkett Kft.
zalahalápi parkettagyárában
2022.június 21.-től
kötegelt gyújtós
1000 Ft/db+ÁFA
áron kapható.

A BASALT-Középkő Kft. uzsai üzemébe
keres nehézgépkezelői (1222, vagy
4511 kategóriás) jogosítvánnyal
rendelkező munkavállalókat!

Figyelem! A Halápi úti garázssoron betörés esetén kamera
rögzíti az eseményeket.
A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ
zót keres határozott időre. Továb- Térkövezésben, szegélyezés1 FŐ BÁNYAMESTER

ben jártas dolgozókat, illetve Elvárás: bányaipari technikusi végzettség
segédmunkásokat keresek. Tel.:
Érdeklődni:
A Szociális és Egészségügyi
06-30/139-8284
06-30/901-0765
_____________________________
Alapellátási Intézet Család- és
Gyermekjóléti Központja /Tapolca, Balatonszepezd Község Önkor- 06-30/106-1926
Hősök tere 15/ pszichológust ke- mányzata 2022. június 20. és aures heti 8 óra időtartamban. To- gusztus 31. közötti időszakra advábbi_____________________________
információ: 06-30/566-6292 minisztratív munkára számítógépes ismerettel rendelkező munBorászt keresünk! Ha szeretnél katársat keres. Munkavégzés ideMagyarország egyik legizgalma- je hétfőtől-péntekig 8-12 óráig. Jesabb borvidéken bort készíteni, ha lentkezését fényképes önéletrajzimádod a magas minőségű vul- zal a hivatal@balatonszepezd.hu
kánikus, bio, autentikus boro- email címre várjuk. Tel.: 06kat, akkor ez a hirdetés neked 30/497-5833
Gerenda, deszka,
szól! Pincészetünk Szent Györgyhegyen található, ahol kisebb
OKTATÁS
tetőléc stb.
csapatban dolgozunk. A pozíció
Közúti elsősegély tanfolyam
előnye, hogy idővel, vezetői szerepet tudsz kialakítani, betölteni kiscsoportos vizsgafelkészítés
pincészetünknél. Feladataid közé indul 2022. június 25. szombat
tartoznának a pince munkák és 8.00 Tapolca, Nyárfa u. 3. Iroehhez kapcsolódó dokumentálá- daház Földszint (Fülöpkert kersi folyamatok, bor készítési fo- tészet mellett) Bajárat az irodalyamatok, palackozások előké- ház előtti murvás parkoló felől.
szítése, logisztikai feladatok. Je- Előzetes jelentkezés szükséges.
lentkezésedet itt várjuk: info@ Tel.: 06-30/709-1959 e-mail:
gilvesy.hu Tel.: 06-20/249-7707 tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735
Tel.: 06-30/929-6970
bi információ:
06-30/566-6292
_____________________________

FENYŐ
FŰRÉSZÁRU

ELADÓ

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe
2 fő

női gépkiszolgáló

munkatársat keres.
Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig: 05.00 - 22.00
Vasárnap:
14.00 - 22.00

239

269

Ft/db

Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

0,33 l

289
Ft/db
875 Ft/l

239
Ft/db
478 Ft/l

0,5 l

349
Ft/db
698 Ft/l

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közvetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Balatonedericsen 72 m2-es,
felújított, 2 szobás, amerikai
konyhás, központi fűtéses családi ház 2 garázzsal, pincével kb.
1000 m2 telekterülettel eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/9156635
Szigligeten panorámás, belterületi beépíthető, kb. 1000 m2es területű telek eladó. Ir.ár: 45
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca belterületén tanúhegyekre panorámás, összközműves építési telek eladó. Ir.ár:
16,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 2140 m2-es bekerített, parkosított, csendes
környezetű terület eladó. Ir.ár:
3,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes állapotú társasházi lakás eladó. Ir.ár:
29,5 mFt T.: 06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó állapotú, tanúhegyekre panorámás, csendes környezetű pinceprésház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt
Tel.:_____________________________
06-20/915-6635
Készpénzes azonnali fizetéssel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. T.: 0620/959-6293
Török Tamás
_____________________________

Badacsonyi hegy északi részén panorámás kilátással, összkomfortos villa szőlőterülettel,
ipari árammal, vezetékes vízzel
eladó. Érd.: 06-30/555-0218

LAKÁS
Eladó frekventált helyen, Berzsenyi utca 13-ban, I. emeleti,
57 m2-es, 2 szobás, 2 erkélyes,
külön mellékhelyiségekkel,
spejzzal, egyedi gázfűtéses, alacsony rezsijű lakás. Óvoda,
gyógyszertár, iskola közel, helyijárat megálló 50 m-re 10
percre a nagyobb hipermarketek._____________________________
Tel.: 06-20/491-3253
Földszinti, egyedi fűtésmérős,
3 szobás jó állapotú tapolcai tégla lakás eladó. Érd.: 06-30/8539315,
06-30/426-7833
_____________________________
Tapolcán, központhoz közel, 4 lakásos, tégla építésű társasházban, 2 éve felújított, magasföldszinti, összközműves, 45 m2
lakás eladó zárt udvar, garázs,
pince és padlásrész tárolóval.
Ir.rá: 25 mFt Tel.: 06-20/9492266, naponta 8-20 között.

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, kiülők, garázsok, előtetők, féltetők építését, javítását
és bádogozást vállalunk. Tel.: 0630/700-7730,
06-30/464-1461
_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni feSzobafestést, mázolást, tapétázást lületkezelése, kerítés és házlávállalok. Ingyenes felmérés, rövid bazat tisztítása magasnyomású
határidő.
Tel.: 06-20/236-5361 mosóval Tapolcán és környékén.
_____________________________
Varga
Zoltán 06-70/224-1687
_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár- Szobafestés, mázolás, gipszmű-vek, pótkocsik, alvázak, ke- karton szerelés, kültéri homlokrítések, falak, pincék, sírkövek, zat felújítás, hõszigetelést, rövid
nyílászárók, parasztfödémek stb. határidõvel vállalunk, szakszetisztítása homokfúvással. Érd.: rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 0606-30/416-1023
30/975-8484
_____________________________
www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
Költöztetést vállalok rakodással házhozszállítás, költöztetés raés egyéb áruszállítást. T.: 06- kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
20/946-9678
_____________________________
bútorait! Teljeskörű ingatlan
Ács, tetőfedő, bádogos munkát lomtalanítása, szemételvitel, tavállalok.
Tel.: 06-20/485-3715 karítás! Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
_____________________________
Víz-, gáz- és központifűtés-sze- Parasztházak, pincék, gazdarelés, tervezéstől a kivitelezésig. sági épületek korhű felújítását
Vállaljuk továbbá meglévő rend- vállalja építőipari Kft. autentikus
szerek karbantartását, felújítá- technológiák pl. pacsekolt vasát, átalakítását. Sóstai László kolat, paraszt födém, tetőtér
Érd.:_____________________________
06-30/901-5011
beépítés rátétgerendával stb.
06-30/529-9216
Duguláselhárítás kamerás Tel.:_____________________________
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.:_____________________________
06-20/9844-667

Homokfúvás, felnik elektrosztatikus porfestése, garanciáKIADÓ
Tapolcán, a Móricz Zsigmond val! Háromi Zsolt, 06-30/617Lesenceistvánd
_____________________________
utcában 50 m2 bútorozott, össz- 8008
komfortos külön bejáratú lakás Szennyvízszállítás, DUGULÁS
1 max. 2 fő, gyermektelen ré- ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
szére kiadó. Kisállattal nem köl- Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262tözhető. 1 hónap kaució szük- 0037
séges, dohányzás nem enge- www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________
délyezett. Leinformálható, fix
munkahellyel rendelkezők tele- Kerékpárszerviz a Bringacentfonáljanak.
Tel.: 06-20/578-9540 rumban javítás, kölcsönzés, ro_____________________________
bogó alkatrészek, autóalkatréSürgősen keresek kiadó albér- szek megrendelésre. Tapolca,
letet Tapolcán a belvároshoz Szent István u. 3. Tel.: 06közel, magam és 2 gyermekem 20/216-7667
_____________________________
részére (17 és 8 évesek). Biztos
anyagi háttérrel rendelkezem, Egyedi hőszigetelt fa nyílászá100.000 Ft/hó, kaució nem aka- rók, kerti faházak, bútorok gyárdály. Hosszú távra szeretnék tása, beszerelése, asztaloslakhatást biztosítani magunknak. munkák elvégzése. T.: 0630/387-8281
Tel.:_____________________________
06-30/406-4067
_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók beépítése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659
_____________________________

_____________________________

Monostorapátin és környékén
eladó ingatlant, földterületet,
szőlőt, présházat vásárolnánk
akár készpénzes fizetéssel. Tel.:
06-70/423-1375
_____________________________
Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy
kiadót), nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfeleim részére Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Káli-medencében, Művészetek Völgyében,
Keszthely-Tihany között. Tel.:
06 70 904 61 10, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac
térnél) Köszönettel, Bódis Péter _____________________________
Lesencetomaj Község Önkormányzata eladásra meghirdeti nyílt pályázat keretében a tulajdonát képező, Lesencetomaj, külterület 0115/13 hrsz-ú
kivett, telephely megnevezésű,
12.833 m2 területű ingatlanát, vagy annak természetben
meghatározott egy részét
3.500.Ft/m² irányáron. Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet telefonon vagy emailen
(06-87/436-014,
e-mail:
polgarmester@lesencetomaj.hu)
, részletesebb információ a
www.lesencetomaj.hu honlapon található.

Szállást keresünk két fiatal 18/17
éves diák részére Balatonederics
közelében, akik nyári munkán itt
fognak dolgozni július 3. és augusztus 15. között. Minden megoldás érdekel. Érd.: 06-70/338Takarítás! Cégünk vállalja lakó4170, 06-20/393-0477
házak, épületek, irodák, rendelők,
ÜZLETHELYISÉG áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók és panziók takarítását, karKIADÓ magtár, amely 2.500
bantartását. Összeszokott csapat,
tonna gabona tárolására alkaltiszta, korrekt munka számlakémas. A be- és kitárolás a bérlő
pesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
szervezésében történik. Bérleti
díj havi 500.000. (azaz ötszáze- Festés–mázolás–hőszigetezer forint) +ÁFA. Helyszín: 8286 lés–tapétázás, gipszkartonozás,
Gyulakeszi Kossuth Lajos utca helyszíni felmérés, árajánlat.
109. Csigó Malom raktár To- Referenciák megtekinthetők
vábbi információ telefonon+36 weboldalunkon. Gyors, pontos,
20 534 1333 és a helyszínen. tiszta munkavégzés.
SZOLGÁLTATÁS www.haromfesto.atw.hu,
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/
Üzletek és autók feliratozása, 308-1379
_____________________________
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése. Ácsmunkát vállalunk. Új-régi teReklám feliratú ponyvák ké- tők készítése, javítása, bádoszítése, feliratozása. Kölcsey gozás, garázstetők, parkettáNyomda, Tapolca, Batsányi zás, lambériázás, hajópadlózás.
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 414- Tetőtér beépítése, gipszkartonozás. Kiülők készítése. T.: 06678,_____________________________
06-20/980-8059
70/344-7787
_____________________________
Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favédelem.
T.: 06-30/2270-717
_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napelemes pályázathoz is. 0630/956-7005
_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Duguláselhárítás, kamerás állapotfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése. Vezetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu
_____________________________

Vízszerelést és csatornarendszer kialakítást vállalok csaptelep cserétől komplett felújításig.
janoskiss@gmail.com Tel.: 0630/970-8012
_____________________________

_____________________________

_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfelújítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u._____________________________
25. Tel.: 06-87/321-620
Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés, gázkészülékek cseréje, engedélyezetése, beüzemelése, gázfogyasztás optimalizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Energetikai, műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Remeha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350904;_____________________________
email: jucka67@t-online.hu
Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csaptelepek cseréje, gaztűzhelyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 Email:_____________________________
barath6912@gmail.com
Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve járólapozást és csempézést vállalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék.
_____________________________
Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüretig minden, ami szőlő, szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák kivágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal, megbízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függönyszegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 0630/315-6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16 óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
Villanyszerelés! Új építésű inszekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
gatlanok teljes körű villamos háÉpületgépészet, víz-gázfűtés- lózatának kivitelezése, meglévő
duguláselhárítás, javítás-kar- hálózatok felújítása. Megbízható,
bantartás-új rendszerek kiépí- precíz, korrekt munkavégzés, tertése. Balogh Zsolt. E-mail: mészetesen garanciával. Bízza
balogh.zsolt0910@gmail.com, ránk a komplett villamos kivitelezést és nem fog csalódni. VilTel.:_____________________________
06-20/5355-027
lamos biztonsági felülvizsgálaKőművesmunkák! Teljes körű tok, Mérőhely kialakítások, EON
házfelújítás, burkolás, betonozás, regisztráció. Elektron Villanyszevakolás, kerítések, támfalak épí- relés elektronvillanyszereles@
tése, fa és fal külső és belső fes- gmail.com 06-30/984-6645
_____________________________
tése, bontás, sitt hordás. UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás. Kovács Kertgondozás. VállaMegbízható tiszta munka szám- lom elhanyagolt nyaralók és
laképesen.
T.: 06-30/812-2155 kertek karbantartását, fű-nyí_____________________________
rás, favágás, sövényvágás, boGyorsjavítás! Víz, villany, fű- zótirtás és veszélyes favágások
tésrendszerek javítása, laka- alpintechnikával. Kovács Fetosmunkák szakszerűen, olcsón. renc Gergő 06-30/252-3264
_____________________________
Regisztrált szerelő, villamos mérőhely kivitelezése. T.: 06- Fuvarozás, belföldi és külföldi
20/348-2726,
06-20/230-6680 árufuvarozás. Építőanyag szál_____________________________
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
Lomtalanítás! Lakások, nya- konyhakész és méterfa szállítás.
ralók, garázsok, udvar teljes Lakások, nyaralók, garázsok telkörű lomtalanítása, pincétől a jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig rakodással, minden padlásig. Minden, ami fuvar.
fajta hulladék elszállítás. Igény Uitt: kőművesmunkák, bontás,
szerint ingatlan takarítással. teljeskörű házfelújítás, betonoTel.:_____________________________
06-30/812-2155
zás, kerítések építése, felújítás
Síremlékek garanciával, minő- és festés. Hívjon bizalommal,
ségi olasz gránit alapanyagok- megbízható munka, számlakéT.: 06-30/812-2155
_____________________________
ból, igényes kivitelben - saját pesen.
gyártás - megrendelhetők. Vál- Vállalom nyaralók, családi házak
laljuk gránit ablakpárkányok, takarítását, kertjének rendbetékonyhapultok, kerítés fedkövek telét, fűnyírást, fűkaszálást, bokészítését. Minőségi munka zótirtást, sövénynyírást, zöldmegbízható, helyi szakembertől. hulladék elszállítását. Tel.: +36Szilasi Sándor kőfaragó mester; 30/637-1316, +36-30/331-3963
_____________________________
Tapolca, Honvéd u. 3.;
Kőművesmunkát, burkolást (jáwww.szilasikofarago.hu
rólap, csempe) szigetelést, teTel.:_____________________________
06-20/421-5079
tőfedést, ácsmunkát vállalunk
Gázkészülékek szervize! Gáz- garanciával. Ingyenes kiszállás
tűzhelyek beüzemelése, javítása. és felmérés. T.: 06-30/012-7726
_____________________________
Továbbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz- FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák kiüzemű berendezések javítása, vágása Alpintechnikával, Favillany- és gázbojlerek vízkőte- ápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
lenítése, fűtés- és vízrendszerek E-mail: kardosalpin@gmail.com
karbantartása. Szántói László Tel.: +36 30 251 6225 Kardo- Kardos Gergő e.v.
gázszerelő
T.: 06-20/520-2465 sAlpin
_____________________________
_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Tetőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás, bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 0670/600-7729
_____________________________
Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
Burkolást vállalok kedvező áron. készítése, héjazatcsere, régi teSzobafestés, mázolás, tapétá- Csempézést, járólapozást, stb. tők felújítása, javítása, bontása,
zás, homlokzatfestés. Tel.: 06- Tel.: 06-20/938-8904
terasztetők, kocsi beállók, kiülők
30/ 6615-093 Szabó Norbert
készítése. T.: 06-70/502-0613

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

_____________________________

Villanyszerelés. Gyors és igényes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com FB.:
KG Elektro
_____________________________
Fűnyírást, fűkaszálást, sövényvágást, méterfa fűrészelést, kisebb fák bokrok kiszedését vállalom! Számlaképesen! Tapolca
30 km-es körzetében! Karsai
Balázs
e.v. Tel: 06-30/385-4129
_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármilyen magasban végezendő munka 20 méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 0620/563-6767

JÁRMŰ
Eladó egy Citroën Xsara kombi,
20 éves, felújított állapoban.
Friss műszaki egedéllyel (2 napos). Vételár: 390.000.- Ft. Érdeklődni a +36-70/283-7492
számon.

VEGYES oöl
Hagyatékból jelképes áron eladó
Sümegen jó állapotú teljes szobabútor, szekrények, fotelok,
puffok, kanapé, asztal. Elszállításban nem tudok segíteni, kérésre fényképet küldök. Tel.: 17
óra _____________________________
után 06-30/330-1010
Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított faanyagok, gyalult deszkák, OSB lapok, stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, folyamatosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, párkányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/4372423, 06-20/277-1256, 0620/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl – Husqvarna fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gérvágókörfűrész átfordítható asztallal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesítménynyel ipari kivitelben is, benzinmotoros és elektromos gyepszellőztetők, fúró- vésőkalapácsok, kétkezes vésőkalapácsbontókalapács 220V-os új, ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás vizes csempevágók,
állítható csőmenetvágó, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350
mm 380V, festék- és habarcskeverők, hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305 mm
átmérő, elektromos csónakmotor,
oxigénpalackok, eladó. Szerszámgépek, kerti gépek szervizelése. Tel.: 06-30/457-7200, 0687/701-018
_____________________________
Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók, akkus porszívó, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűrészek, Elektra Beckum profi CO hegesztő, Bosch – ELU orrfűrészek
220 V, elektromos kapálógépek,
precíziós szalagfűrész új 220V átmérő 250mm, hómarók, vizesvágók 200-350 mm, benzinmotoros sterimó, Wacker döngölőbéka, kombinált gyalugépek 205260 mm-es új, egyengető gyalugép 200 mm-es, inverteres hegesztők új 140-160 A Avis, központi fűtéshez 220 V-os szünetmentes áramforrás, magassági
láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-30/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Búza és zab (takarmány), valamint kiváló minőségű lucerna-,
széna és zabszalma bála eladó.
Tel.:_____________________________
06-30/900-2711

Kis és nagy, illetve egyéb rossz,
Magas humusztartalmú, jó mi- vagy nem használt háztartási és
nőségű termőföld eladó. T.: 06- más (hűtő, mosógép, stb.) in20/9553-267
_____________________________
gyen átveszem, nagyobb menyLEGO-t vásárolok, 6000 Ft/kg- nyiség esetén megvásárolom.
06-70/211-5124
os áron.
Érd.: 06-30/397-7912 Tel.:_____________________________
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint Tojócsirke, kacsa bazár! Tahomok (nem vakolásra való) el- polcán, a piacon a szokott headó Tapolcán, helyszíni felra- lyen, minden kedden és péntekással vagy kiszállítással is kér- ken várom régi és új vevőimet.
hető.
Érd.: 06-70/886-68-08 Minden 10 db állat vásárlása
_____________________________
esetén +1-et kap Akció, hívjon
Galaktika magazinok eladók előre:
06-30/533-3964
_____________________________
(lehetőleg egyben)! A következő számok: 29, 31-32, 37, 45-48, Mosógép A+++ alig használt,
50-51, 53-61, 63-64, 69, 71, 73, gáztűzhely, bútorok, barokk ülő77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99, garnitúra, festmények eladók.
06-70/5708-029
101, 103, 105-107, 109, 111, Tel.:_____________________________
113, 178, 182-195, 198-219, Állatok etetésére ételmaradékot
236, 242, 244, 251, 254, 257, elszállítanánk (pl. étteremből) Ta259. Összesen 87 szám. Egyben polca és környékéről. Tel.: 06eladó 40.000 Ft-ért. Érd.:
30/551-8901
_____________________________
william.ravendark@gmail.com
vagy_____________________________
SMS-ben: 06-20/461-1496 Energiatakarékos ablakos és
felültöltős automata mosógép,
Tükörbársony kanapé, test- mikró AEG és Siemens porszívó
masszírozó, régi tölthető szó- kitűnő állapotban eladó. Érd.: 06dásüvegek, kávéskészlet, gye- 30/405-4552
rekhinta, 1 zsák kisfiúnak való
TŰZIFA )
gyerek-ruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660
_____________________________
10 db 50 l-es, 3 db 30 l-es és 2
db 20 l-es üvegballon, 200 l-es
műanyag kád, 90 l-es prés áron
alul _____________________________
eladó. Tel.: 06-20/516-1866
Nagy olasz MP10-es kapálógép
_____________________________
pótkocsival és felszereléssel eladó. 5 ha 60 éves fenyő erdő Konyhakész I. osztályú tűzifa
osztatlan közösbe eladó. Tel.: 06- (cser, tölgy, bükk, akác) ház30/296-3313
hozszállítással és igény szerint
_____________________________
fatárolóba pakolással eladó. Tel.:
Választási malacok, 2 db kos bá- 06-30/812-2155
_____________________________
rány, 280 cm-es kombinátor dupla rögtörővel, 2 db angol nyereg Tűzifa! Fűrészüzemünkből szálovagló kantárral valamint házi to- raz, kiváló fűtőértékű tölgyfajás eladó.
Érd.: 06-30/264-3944 melléktermék tűzifa konyhaké_____________________________
szen, kiszállítva eladó. Kis kálySárgabarack eladó Tapolcán, a hától a kazán méretig. T.: 06Halápi út 25-ben június 20-tól a 30/520-0466
készlet erejéig. T.: 06-20/9180-148

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

Eladókat keresünk élelmiszer
boltjainkba, hétvégi munkarendbe, akár másodállásba is. Üzletek:
Nemesvita, Badacsonyládbihegy
Érd.: 06-30/348-7769, 06-20/3661483. Akár nyári munkára, alFűrészelt AKÁC szőlőtámra és kalmankénti kifizetésre is.
_____________________________
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR: Munkalehetőség! Nyári szezonra keresünk segítséget többAA5811791
féle munkakörbe (pultos/placÁLLÁS -,
cos, konyhai kisegítő/ takarító,
A Tapolcai Hírözön terjeszté- lángossütő stb.) magas fizetésére Nyirádra, Monostorapá- sért. (Akár "beugrós"- ként is)
tira, Kisapátira, Taliándörög- Mindenre betanítunk! Diákok,
dre, Szentbékkállára helyi új- pályakezdők, nyugdíjasok, dolságkihordót keresünk. Érd.: gozni akaró- és tudó megbízhaszemélyesen Kölcsey Nyom- tó segítségeket várunk. Cserébe
da Kft. 8300 Tapolca, Batsányi magas fizetést és korrektséget,
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06- biztosítunk. Bérezés: hozzáál20/980-8059
munkaidőben lástól és szorgalomtól függően.
_____________________________
350 000- 450 000 Ft / hó. (+útiRévfülöpi egész évben nyitva költség+ jutalom) (Bejelentett
tartó étterembe felszolgáló, sza- munka). Részletekről informácikács, konyhai kisegítő kollégát ókat Tel.: 06-30/ 357-77-88-as
keresünk.
Érd: 06-70/428-1800 telefonszámon adunk. Szeretet_____________________________
tel várunk
a csapatunkba!
_____________________________
Tapolcai Pizzériába éves állásra akár azonnali kezdéssel, gya- A Büttner Borbirtok támogatott
korlattal, vagy gyakorlat nélkül nyári diákmunkára jelentkezőket
pizza sütő munkatársat felve- keres szőlőművelés és vendégszünk.
Tel.: 06-70/945-2008
látás területén Káptalantótiban és
_____________________________
Tapolcán. Szállást biztosítunk. A
Szent György-hegyi borászat jelentkezőknek regisztrálni szükreggeliztető pincért keres júni- séges az állandó lakhely szerinti
ustól augusztusig terjedő mun- Kormányhivatal Foglalkoztatási
kavégzésre. Idegen nyelv is- Osztályán. További részletek iránt
merete előnyt jelent. Érd.: +36- a következő telefonszámon lehet
30/997-1919
_____________________________
érdeklődni:
30/444-8780.
_____________________________
A Révfülöp és Térsége Napkö- Idős férfi mellé ápolót/segítőt
zi Otthonos Óvoda pályázatot írt keresek Tapolcán. Érdeklődjön
ki szakács álláshely betöltésére. telefonon: +36703405208
_____________________________
A pályázat megtekinthető a kozigallas.gov.hu oldalon és Rév- Takarítónőket keresünk 4 és 8
fülöp Nagyközség Önkormány- órás munkaidőre éves foglalkoztatással. Jelentkezni személyesen
zata_____________________________
honlapján.
Gyulakesziben, a BAK Vendéglő„B” kategóriás jogosítvánnyal ben. T.: 06-87/434-166 11 óra után
_____________________________
kisteherautóra sofőrt keresek.
Takarítónőt
keresünk badaÉrd.:_____________________________
06-20/5355-936
csonyi 10 szobás panzióba.
Révfülöpi divatáru üzletbe el- Érd.:_____________________________
06-20/773-0807
adót felveszünk. Diákok jelentkezését is várjuk. Tel.: 06- Családias működtetésű éttermünk meglévő fiatalos csapa70/209-4890
_____________________________
tába keressük még az alábbi kolSzigligeti Bakos Vendéglő és légákat: FELSZOLGÁLÓ, PULGrillkert keres kreatív szakmájára TOS (hétfő-szerdáig), KONYHAI
is igényes szakácsot, főzőasz- KISEGÍTŐ, MOSOGATÓ (18:00szonyt, konyhai kisegítőt, pultos- zárásig). További részletek és jefelszolgálót – akár részmunka- lentkezés:
06-30/414-5870
_____________________________
időben is – gasztronómiát szerető kezdők beiskolázását elő- Tapolcai hivatali intézménybe
segítjük.
T.: 06-30/9945-040 részmunkaidős foglalkoztatásban
_____________________________
takarítónőt keresek, azonnali kezVagyonőri végzettséggel ren- déssel. Munkaidő: 16:00-20:00
delkező kollégákat keresünk Kék- (munkanapokon) Fizetés: nettó 75
kút telephelyen történő munka- 000 ft (nyugdíjasoknak nettó 85
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510 000 ft/hó) Bejárás támogatás 50
e-mail:
berikildi88@gmail.com %-ban. Adókedvezmény érvé_____________________________
nyesíthető. Büntetlen előélet alapKertészetbe betanított munká- feltétel. Érd.: +36-30/858-67-35
_____________________________
ra női munkatársat keresünk.
Főnix
Panzióba Badacsonyba
Érd.:_____________________________
06-30/424-7094
szobalány munkakörbe kereHőszigetelésben jártas festőt il- sünk kolléganőt október véletve kőművest szeretnék fel- géig. A munkaerőpiacon ajánvenni.
Érd.: 06-70/430-5487 lottnál magasabb bért, szükség
_____________________________
A Szociális és Egészségügyi szerint úti költség térítést ajánAlapellátási Intézet (Tapolca, Nagy- lunk. Jelentkezni a 06-20/514köz u.1-3) Házi segítségnyújtás 5058 telefonszámon vagy a
_____________________________
szakmai egysége szociális gondo- t.livia83@gmail.com

Kutyaiskola! Tapolca Agility
TÁRSKERESÉS
kutyaiskola engedelmes és Agility képzés indul. Jelentkezés fo- 69 éves, 172 cm magas férfi
lyamatos. Tel.: 06-70/570-8029 korban hozzá illő barátnőjét keresi. Tel.: 06-30/305PROGRAM
7667
KONCERTEK ÉS ELŐADÁSOK a
Csigó Malomban a VEB 2023
Kultháló Bázis programsorozata
keretében. 2022 június 24, péntek, 19:00-21:00 Barokk Est dr.
Tóth-Vajna Zsombor zongoraművész közreműködésével. Belépőjegy 3.500 forint. A pedagógusok és diákok részére a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kísérőprogram a Hóbor Pince borkóstolója.
2022. június 25, szombat, 19:0021:00 Pódiumszínpadi vendégelőadás. Molnár Ferenc „Olympia”
című kamara darabját mutatja be
(kb 30 kg/köteg)
a tapolcai Batsányi Színjátszó
Kör. Rendező: N. Horváth Erzsébet. Belépőjegy 3.500 forint. Kísérőprogram a Tibor Pince borkóstolója.2022.július 02, szombat
19:00-21:00 Fuvola és hárfa konAz akció a készlet erejéig érvényes.
cert Illés Eszter és Bábel Klára közreműködésével. Az Est zenei ház- Értékesítés: keddenként 8:00 - 12:00
igazdája Mácsai János zenetörténész. Belépőjegy 3.500 forint.
A pedagógusok és diákok részére a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kísérőprogram az Ékkő Borműhely kínálatából. Tárlatvezetést tart R.
Törley Mária szobrászművész.
2022. július 04, hétfő, 18:00- Jelentkezését személyesen az üzemben,
19:00 „Ismerjük meg és próbál- vagy a szabo@basalt.hu címre küldött
juk ki” címmel interaktív hangönéletrajzzal várjuk.
szerbemutató és családi program
a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője, Szilágyi
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Áron, zenész közreműködésével.
A belépés ingyenes, de előzetes Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:
a Tapolca belterület, (4370/11 hrsz.) Bán Sándor
regisztrációhoz kötött. 2022. jú2
utcában
lévő, 763 m nagyságú, „beépítetlen terület”
lius 08,péntek, 19:00-21:00
ingatlan vételi jogának megszerzésére.
St.Martin koncert „A pánsíptól a megnevezésű
A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
szaxofonig” címmel. Belépőjegy Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának
3.500 forint. Kísérőprogram: ék- munkatársa, Némethné Goda Zsuzsanna a 87/511-150-es főszám
119-es mellékén. A fenti ingatlanra a pályázatokat ugyanitt,
szerbemutató Szentmártoni Csor2022. június 30-án (csütörtökön) 16:00 h-ig lehet benyújtani.
dás Ildikó egyedi készítésű ékDobó Zoltán polgármester
szereiből. Borkóstoló a Szeremley Borház kínálatából.
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
KÖZLEMÉNY
2 műszakos munkarendbe
Bőr- és nemibeteg gyógyász,
gépkezelő
kozmetológus és radiológus
munkakörbe
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé2 fő munkatársat keres.
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata. Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 0606-30/268-9015 telefonszámon lehet.
83/311-382,
06-30/375-2734
_____________________________

LAPZÁRTA
MINDEN SZERDÁN
17 ÓRAKOR

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
Szakdolgozat kötés
KÖLCSEY Nyomda Kft.

Akár 1 órán
belül is.

Tapolcán 2009-ben épült 3 szobás, napfényes családi ház eladó. Tapolcai-medence tanúhegyeire néző panorámával.
Ir.ár: 88,6 mFt Tel.: 06-30/748ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE: 5096
_____________________________

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

Akció!

A BEFAG Parkett Kft.
zalahalápi parkettagyárában
2022.június 21.-től
kötegelt gyújtós
1000 Ft/db+ÁFA
áron kapható.

A BASALT-Középkő Kft. uzsai üzemébe
keres nehézgépkezelői (1222, vagy
4511 kategóriás) jogosítvánnyal
rendelkező munkavállalókat!

Figyelem! A Halápi úti garázssoron betörés esetén kamera
rögzíti az eseményeket.
A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ
zót keres határozott időre. Továb- Térkövezésben, szegélyezés1 FŐ BÁNYAMESTER

ben jártas dolgozókat, illetve Elvárás: bányaipari technikusi végzettség
segédmunkásokat keresek. Tel.:
Érdeklődni:
A Szociális és Egészségügyi
06-30/139-8284
06-30/901-0765
_____________________________
Alapellátási Intézet Család- és
Gyermekjóléti Központja /Tapolca, Balatonszepezd Község Önkor- 06-30/106-1926
Hősök tere 15/ pszichológust ke- mányzata 2022. június 20. és aures heti 8 óra időtartamban. To- gusztus 31. közötti időszakra advábbi_____________________________
információ: 06-30/566-6292 minisztratív munkára számítógépes ismerettel rendelkező munBorászt keresünk! Ha szeretnél katársat keres. Munkavégzés ideMagyarország egyik legizgalma- je hétfőtől-péntekig 8-12 óráig. Jesabb borvidéken bort készíteni, ha lentkezését fényképes önéletrajzimádod a magas minőségű vul- zal a hivatal@balatonszepezd.hu
kánikus, bio, autentikus boro- email címre várjuk. Tel.: 06kat, akkor ez a hirdetés neked 30/497-5833
Gerenda, deszka,
szól! Pincészetünk Szent Györgyhegyen található, ahol kisebb
OKTATÁS
tetőléc stb.
csapatban dolgozunk. A pozíció
Közúti elsősegély tanfolyam
előnye, hogy idővel, vezetői szerepet tudsz kialakítani, betölteni kiscsoportos vizsgafelkészítés
pincészetünknél. Feladataid közé indul 2022. június 25. szombat
tartoznának a pince munkák és 8.00 Tapolca, Nyárfa u. 3. Iroehhez kapcsolódó dokumentálá- daház Földszint (Fülöpkert kersi folyamatok, bor készítési fo- tészet mellett) Bajárat az irodalyamatok, palackozások előké- ház előtti murvás parkoló felől.
szítése, logisztikai feladatok. Je- Előzetes jelentkezés szükséges.
lentkezésedet itt várjuk: info@ Tel.: 06-30/709-1959 e-mail:
gilvesy.hu Tel.: 06-20/249-7707 tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735
Tel.: 06-30/929-6970
bi információ:
06-30/566-6292
_____________________________

FENYŐ
FŰRÉSZÁRU

ELADÓ

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe
2 fő

női gépkiszolgáló

munkatársat keres.
Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig: 05.00 - 22.00
Vasárnap:
14.00 - 22.00

239

269

Ft/db

Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

0,33 l

289
Ft/db
875 Ft/l

239
Ft/db
478 Ft/l

0,5 l

349
Ft/db
698 Ft/l

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

Kft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 06. 16 - 2022. 07. 17.
1.590 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.890 Ft/kg
990 Ft/kg
1.750 Ft/kg

Sertéslapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök
Sertés füstölt csülök

Laza, petyhüdt bőr?
Sok-sok mély ránc?
Fakó arcszín? Pigmentfoltok?
Több a ráncod mint a korodbelieknek?
Szeretnéd egy kicsit megállítani az időt?

LEHETSÉGES!
Az optimális bőregészséget az élő szövet
megcélzásával érhetjük el!
• orvosi peeling • őssejtes kezelés
• dermaroller
• hyaluronsavas
• mezoterápia
ráncfeltöltés (inj. nélkül)
• guna biolifting • lézerultrahang
Különleges eredményt csak különleges eljárástól,
speciális, újgenerációs hatóanyagoktól várhatunk!
Kovács Ágnes Gyöngyvér +36-30/318-1984

2022. 06. 16 - 2022. 06. 29.
699 Ft/kg
1.290 Ft/cs

Sertés első csülök
Pácolt csontnélküli tarja (500 g/cs)

2.580 Ft/kg

(magyaros, gyrosos)

830 Ft/cs

Gardengrill grillkolbász 4 ízben (300 g/cs)
(natúr, paradicsomos-sajtos, jalapeno-paprikás-chilis, tormás)

Pápai Zala felvágott
Pápai disznósajt
Pápai frankfurti virsli
Pápai húspogácsa (1 kg, fagyasztott)

HIFU specialista, anti-Aging specialista, mesterkozmetikus, okleveles sminktetováló, hyamátrix szakértő
Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).
Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

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

2.767 Ft/kg

1.850 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.060 Ft/kg
2.190 Ft/kg

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

, Batsányi u. 1.

Dr. Czebe Krisztina
FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉS

Folyamatosan fejlődő
generálkivitelezői cég keres

Szerda: 8-12-ig
Telefonszám változás:
+36 70 380 6162
Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.
8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2
Stark patika rendelője

NAPELEM

ingyenes hetilap

2022. 06. 25. és 2022. 07. 02.

Hívjon bizalommal,
segítek!
Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

bri Ételbár
liTAPOLCA
o
K
Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk június 20-tól június 24-ig:
Hétfő: fokhagymás metéltleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
Kedd: hegykői zöldségleves, pirított sertésmáj sós burgonyával
Szerda: csontleves finommetélttel, vadasmártás spagettivel
Csütörtök: krumpligulyás, túrós csusza
Péntek: sárgaborsó-krémleves, rántott borda rizzsel

szúnyoghálók - plisséhálók JAVÍTÁS
reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők - különlegességek

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 Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

Köveskál
06-30/491-0442

Mobil: 06-30/501-6792

NHSZ

SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ, SZOBALÁNY,
KONYHAI KISEGÍTŐ.

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük

Salétromos,
nedves házak
utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének
nedvességének
megoldása.
Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Bérezés megegyezés szerint, egész éves állás, illetve
hétvégi esküvőkre keresünk

KISEGÍTŐ FELSZOLGÁLÓKAT és MOSOGATÓKAT.
Jelentkezni a gastro@patzaybadacsony.hu emailcímen lehet, illetve
az alábbi telefonszámon: 06-70/288-5600. DIÁKOKAT IS SZÍVESEN LÁTUNK!

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

Autóipari OPERÁTOR – Alapbér 247.000 Ft/hó

Tel.: 06-20/530-7555

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

Aquametodika Kft.

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

06-20/414-3177
Man at Work Kft.

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

Élelmiszer csomagolókat
Autóipari operátorokat

CÍMKÉK

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

ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ
KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

2 műszakos lehetőségek
Kézi szerelő, Üzemi anyagmozgató, Üzemi kisegítő

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

alapbér 224.000-246.000 Ft/hó
műszakpótlékok 40%, cafeteria 150.000 Ft/év,
jelenléti bónusz/teljesítményprémium
Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Tapolca, Gyulakeszi út
(Zöldpont autósbolt mellett)

Nyitvatartási idő

Hétfő-szombat: 06.00 - 21.00
Vasárnap:
08.00 - 14.00

239
Ft/db
478 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

259
Ft/db

Ft/db

538 Ft/l

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás
végzettség
Elvárások: -- Középfokú
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
Amit kínálunk: vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.
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

Feladatok:

259

- RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
- TECHNIKUS

Ft/db
518 Ft/l

289
Ft/db

munkakörökbe.
Részletes kiírások a társaság honlapján (www.tapolcakft.hu)

Az álláshoz tartozó elvárások:
- Pontos, precíz munkavégzés
- Megbízhatóság, rugalmasság
- Magasfokú terhelhetőség,
erős fizikum, kitartás
- Hasonló területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:
- munkabéren felül mozgóbér és
cafeteria
- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség
- megbízható, stabil vállalati háttér
- lendületes, jókedvű, támogató
csapat
- folyamatos fejlődési lehetőség

Jelentkezés: Rig Erzsébet
igazgatói asszisztens
Tel.: +36-30/334-50-05, email:
erzsebet.rig@hunguesthotels.hu

Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

349
Ft/db
698 Ft/l

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

SZOBALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

ÚSZÓMESTER

875 Ft/l
0,5 l

Folly Arborétum - Badacsonyörs

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS
Amit kínálni tudunk:
• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás
A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.

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

PORTÁS

ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

06-20/9292-430, 06-70/514-4897

felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

518 Ft/l

0,33 l

269

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ

(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és gyógyászati vezető
Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:
PINCEMUNKÁS MUNKAKÖRBE
FELADATOK:
• Szőlőfeldolgozási munkák elvégzése
• Borkészítés során felmerülő munkák elvégzése
• Borok palackozása, címkézése
• Üzemi gépek, berendezések kezelése
• Takarítás
ELVÁRÁSOK:
• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján
AMIT AJÁNLUNK:
• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

Munkavégzés helye:
Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a +36-30/288-4682-es számra várjuk!

Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Tel./fax: 87/414-678, 414-644 Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert

Bock Hungária Kft. (Nemesvámos)
folyamatosan fejlődő műanyagfröccsöntő üzemegységébe
keresünk megbízható, motivált
munkaerőt:
• Operátor (fröccsöntőgép-kezelő)

• Szerszámfelrakó
munkakörben.
Akár EFO foglalkoztatási lehetőséggel.

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozícióban:

Kereskedelmi asszisztens
- ajánlatok készítése
- fuvarszervezés
- idegnyelvi ismeret (angol, német) előnyt jelent
Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
s.vivien@innopan.hu
Telefon:
+36-30/270-1993

Megjelenik hetente.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Miért előnyös minket választani:
• Szívesen megtanítjuk a műanyagfröccsöntést, mint szakmát ha ügyes és nyitott
vagy!
• Fejlődési lehetőség, támogató csapat vár
céljaid eléréséhez.
• Stabil munkahelyet, kiemelt kereseti lehetőséget nyújtunk.
• Éjszakai műszakpótlék nálunk 70% (munkatörvénye szerint 30% előírt minimum
érték)
• Teljesítmény és jelenléti prémium már
próbaidő alatt jár!
• Veszprémből, Tapolca irányából közvetlen
járattal rendelkezünk.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.
A Mi világunk az Ön lehetősége. Legyen Ön is a sikeres Bock Hungária Kft. csapatának tagja!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését önéletrajzának
megküldésével az allas@bockhungaria.hu e-mail címre.

Bővebb felvilágosítást a 06 70 520 7410-es telefonszámon tudunk nyújtani.

Minden ami

Álláshirdetés

KONYHALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-86-48, email:
norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

+36-30/838-2101
+36-30/997-3049

Jelentkezz még ma!

A Hunguest Hotel Pelion

• INGYENES

NYÍLÁSZÁRÓ
Az akció 2022.06.30-ig érvényes.

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

Rendelje meg
nyílászáróit
most 25% kedvezménnyel!
Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

06-30/684-85-70

teljes bejelentéssel, ÉVES ÁLLÁSRA az alábbi munkakörökbe:

PINCÉR / RECEPCIÓS / KONYHAI KISEGÍTŐ
Munkavégzés helye:

Mandilla Panzió és Étterem, KÖVESKÁL
www.mandilla.hu

Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
info@mandilla.hu
+36-30-9420-678

CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ
műszaki vizsga
eredetvizsgálat
személy- és
teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen,
telefonon 06-21/292-0030
vagy e-mailben
muhely.csobanc@nhsz.hu
www.nhszcsobanc.hu
www.facebook.com/nhszcsobanc

napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Csak hétvégi munkavégzésre keresünk

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – Alapbér 310.000 Ft/hó

munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új munkatársainkat

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS

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

BOROS, PÁLINKÁS

NHSZ

MANDILLA

Badacsonyban újonnan nyíló 10 szobás szállodába keresünk
a következő pozíciókra munkaerőt:

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

Tapolca, Nyárfa u. 3. • 06-88/560-670
www.thermix.hu

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL gázkazánok
gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

06-20/578-4209, 06-30/947-6701

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117
Plastic-Roll Bt.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!

Előnyt jelent építőiparban szerzett tapasztalat.
Érdeklődni: 06-30/40-55-353

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül
Keszthely, Külső Zsidi út 8.

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

legalább középfokú
végzettséggel.

gázkészülék szerelő mester

XXVIII. évf./24. 2022. június 18.

KŐMŰVEST, LAKATOST
és SEGÉDMUNKÁST

Német minőség kedvező áron.

TELEPHELYVEZETŐT

SZUNYOG SÁNDOR

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644
Mobil: 06-20/980-8059

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Szeretne 50%-os vagy
100%-os támogatást
igényelni?

Veszprémi székhelyű
építőipari vállalkozás
tapolcai telephelyre
keres

SZEDD MAGAD
MEGGY!

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu
Honlap: www.kolcseynyomda.hu

- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

• műanyag • redőny,
ablak, • reluxa,
ajtó,
• roletta
Szabó Zsolt

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

• Lakatos
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
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: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

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

• Könyvelő munkakörben
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.
Csapatunkban a helye, ha:
• 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.
Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
• Azonnali munkakezdés;
• Bérezés megegyezés szerint;
• Cafeteria;
• Munkába járási támogatás.

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; +36-87/510-149

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

• Hegesztő
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
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: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

