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A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

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

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a +36-30/288-4682-es számra várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Álláshirdetés

Kereskedelmi asszisztens
- ajánlatok készítése
- fuvarszervezés
- idegnyelvi ismeret (angol, német) előnyt jelent

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

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

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
Telefon:

s.vivien@innopan.hu
+36-30/270-1993

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS

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

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

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

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

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre várjuk új munkatársak jelentkezését

az alábbi pozíciókba:

1 fő MINŐSÉGELLENŐR
Főbb feladatai:
• hegesztett acélszerkezetek gyártásközi ellenőrzése rajz és csekklista alapján
• végellenőrzés vevői elvárások alapján
• vevői reklamációkezelés, termék és folyamatauditok elvégzése

• szakmunkás vagy műszaki végzettség
• gyártási környezetben szerzett minőségbiztosítási ismeretek
• MS Office használat

Elvárások:

1 fő MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ
Főbb feladatai:
• 4-5 fős minőségellenőr csapat operatív irányítása
• heti termékauditok lebonyolítása
• reklamációkezelés, gyökérokelemzések, javító intézkedések kidolgozása
• ISO 9001 és 14001 rendszerek működtetése

• középfokú műszaki végzettség
• MS Office, vállalatirányítási rendszer ismeret
• fémipari minőségbiztosítási tapasztalat
• vezetői tapasztalat, jó kommunikációs készség, önálló döntéshozatali képesség
• német nyelvtudás előny

Elvárások:

Amit kínálunk:
• egy műszakos munkavégzés hétfőtől péntekig
• versenyképes alapbéren felüli mozgóbér
• havi SZÉP kártya juttatás
• év végi jutalom
• ingyenes magánegészségügyi szolgáltatások
• munkatárs-ajánlási díj
• határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkalehetőség családias
környezetben

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe

munkatársat keres!
árukiadó, targoncás

Főbb feladatok:
- A vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- Az áruk átvétele és kiadása
Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előnyt jelent!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet
az info.janhaz@gmail.com email címen, vagy személyesen

leadhatja önéletrajzát a Tapolca, Déli elkerülőn található üzletünkbe!

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo, vállalkozói
szemléletu

munkatársakat

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÚSZÓMESTER
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és gyógyászati vezető

Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

KONYHALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-86-48, email:

norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

SZOBALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter HK vezető

Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

FÉNYADÓ KÖZPONT - A BÉKE SZIGETE
Új meditációs programsorozat!

Részletek a Fényadó Központ Facebook oldalán.
Fényadó Központ, Tapolca, Sümegi út 24/C.

„Csillagokra Hangolva”
meditációs estek Zentai Annával
Július 7., 14., 21.

Csoportos családállítás
Ferenczy Júliával
július 24-én.

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Badacsonytomajra,
a Kert u. 17. szám alatti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk június 27-től július 1-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését
házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.690 Ft.

Doboz: +150 Ft.A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!
Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

karfiolleves, finomfőzelék sertéspörkölttel

daragaluska-leves, sertés stroganoff orsótésztával

karalábéleves, bácskai rizses hús csemege uborkával

bakonyi betyárleves, almás-mákos rakott tészta

sajtkrémleves, rántott borda kukoricás rizzsel

Szedd Magad

Nagyszemű, édes!Nagyszemű, édes!

SZENTBÉKKÁLLÁN

06-20/53-42420

június 23. csütörtöktől

AKCIÓS ÁR!
Az akció a készlet erejéig érvényes.

Érdi bőtermő meggy

Létrát hozzanak magukkal!

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

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

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

698 Ft/l

0,5 l

349
Ft/db

875 Ft/l

0,33 l

289
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolcai betonüzembe
mixerre gépkocsivezetőt

keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

Tapolcai betonüzembe
mixerre gépkocsivezetőt

keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

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

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

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

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

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

AZ ÉV DIÁKÚJSÁGJA 2022
Magyarország,

általános iskolai kategóriában
II. helyezett: AlaBárdos,

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
A Budapesten megrendezett országos sajtófesztiválon
az Alabárdos diákújság értékelésénél kiemelték az is-
kolaélet sokoldalú bemutatását, az ehhez tartozó szí-
nes képanyagot, az érdekes témákat, ajánlókat, a
rengeteg információt az iskoláról. Az elismerő oklevelet
és az ajándékcsomagot dr. Balázs Géza nyelvész tan-
székvezető egyetemi tanár, a DUE alelnöke, Kecskés
István a DUE elnöke és Szayly József alelnök adta át az
újságírókat képviselő szerkesztőinknek.

Gratulálunk az újságot szerkesztő Médiaszakkörnek!

A diákújságról bővebb információkat az online oldalon,
a www.alabardos.eoldal.hu weblapon találhatnak. végzi.

kft.nyomda

Az újság minőségi nyomdai
szerkesztését és kivitelezését

22 éve a tapolcai

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059

XXVIII. évf./25.  2022. június 25.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

KLÍMA-VILLANY

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

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

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

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

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

06-20/414-3177

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

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

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

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

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

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

• Hegesztő

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

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

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

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

• Lakatos

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

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-149

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;

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

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

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

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

• Könyvelő munkakörben
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Autóipari operátor – Alapbér 247.000 Ft/hó

Targoncavezető – Alapbér 276.000 Ft/hó

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás,

és 300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Választható műszakbeosztások:
3 műszak, folyamatos munkarend, 12 órás beosztás

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

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

A következő tájékoztató (regisztráció és tesztírás) időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

2022. június 28. 14 óra(kedd)

Július elején nyitunk!

Nyitástól 2 héten keresztül mindenre
10% kedvezményt adunk!

Minden vásárlónknak ajándék
meglepetéssel kedveskedünk.

Ruházati termékek, cipők, játékok,
konyhafelszerelések, lakáskiegészítők,

kisállat felszerelések, autós kiegészítők.

Amit kínálunk:

Ami a feladat lenne:

Elvárások:

Előnyök:

- Főállású munkaviszony, hosszú távú munkalehetőség egy stabil,
közel 15 éves múltú kereskedelmi vállalatnál

- hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség
- Versenyképes juttatási csomag: további egyéni
ösztönzőcsomagok, rugalmas munkaidő

- modern exkluzív munkakörnyezet
- családias rugalmas, támogató légkör egy sikerorientált csapatban,
finom KV

- A munkavégzéshez modern, 21. századi, új CNC géppark (élhajlítók,
lemezollók, eszterga, marógép, fűrészgép, acélmunkás, robot)

- Társaságunk megnövekedett megrendelésállományának
kielégítése: modern kerítések, kapuk, lépcsők, korlátok,
acélszerkezetek, stb. stb. gyártási kapacitását szeretné növelni

- Műszaki-gépkezelői ismeretek
- NC, vagy CNC gépeken szerzett gyártási tapasztalat (nem feltétel,
a betanítás biztosított)

- Önállóság, rugalmasság, precíz munkavégzés
- Felhasználói szintű MS Office ismeretek
- B-kategóriás gépjármű-vezetői engedély

- Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
- Termelő berendezések használata / karbantartási területen
szerzett releváns szakmai tapasztalat

- Tapolcai, vagy környéki lakhely

Jelentkezés:

magyar nyelven
hr@smtech.hu

www.smtech.hu

Fényképes részletes szakmai önéletrajzát és
motivációs levelét várjuk

a e-mail címre.
A jelentkezést diszkréten kezeljük.

Motivációs levelében szíveskedjen nettó bérigényét,
valamint a megpályázott pozíciót/pozíciókat is

feltüntetni.
Vállalatunkról további információ:

Dinamikusan fejlődő társaságunk,
megnövekedett termelési feladatok

kielégítése miatt, az
kínálja leendő munkatársainak:

alábbi pozíciókat

Termelési vezető
NC-CNC gép programozó

Gépkezelő, Lakatos

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.

Folyamatosan fejlődő
generálkivitelezői cég keres

KŐMŰVEST, LAKATOST
és SEGÉDMUNKÁST

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

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft. 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.

(kb 30 kg/köteg)

Az akció a készlet erejéig érvényes.
Értékesítés: keddenként 8:00 - 12:00

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

A keresünk munkatársakat

az alábbi pozíciókba:

Zánkai Erzsébet-táborba
határozatlan időtartamra, azonnali kezdéssel

Jelentkezni lehet:

telefonszámon: 06-70/667-9983.

fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen: hr.etk@erzsebettaborok.hu vagy

• gépkocsivezető (elvárás: C + GKI)
• mosodai alkalmazott
• házgondnok
• szakács
• konyhai kézilány, -legény
• lakatos
• kőműves

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

289
Ft/db

349
Ft/db

0,33 l

0,5 l

875 Ft/l

698 Ft/l

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegyen balatoni
panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 20,5 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 72 m2-es, fel-
újított, 2 szobás, amerikai kony-
hás, központi fűtéses családi ház
2 garázzsal, pincével kb. 1000 m2
telekterülettel eladó. Ir.ár: 51,2 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten panorámás, belte-
rületi beépíthető, kb. 1000 m2-
es területű telek eladó. Ir.ár: 45
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes álla-
potú társasházi lakás eladó. Ir.ár:
29,5 mFt  T.: 06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó ál-
lapotú, tanúhegyekre panorá-
más, csendes környezetű pince-
présház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt
Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

_____________________________

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

Tisztelt ingatlantulajdonos! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy ki-
adót), nyaralót, gazdasági épü-
letet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfe-
leim részére Sümeg- és Tapol-
ca környékén, valamint Bala-
ton-felvidéken, Káli-meden-
cében, Művészetek Völgyé-
ben, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06-70/904-61-10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. (Piac tér-
nél) Köszönettel, Bódis Péter_____________________________

Badacsonyi hegy északi ré-
szén panorámás kilátással, össz-
komfortos villa szőlőterülettel,
ipari árammal, vezetékes vízzel
eladó. Érd.: 06-30/555-0218_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán
belül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szo-
bás családi ház garázzsal, gaz-
dasági épületekkel, kúttal,  gyü-
mölcsfákkal 1018 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 59,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca csendes utcáiban, cent-
rumhoz közel, jó állapotú 2 csa-
ládi ház eladó. Akár azonnal be-
költözhető. Érd.: 06-70/426-3034

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Gyulakeszin a Bak vendéglőbe
éves állásra szakácsot keresünk.
Szállást, étkezést és kiemelt be-
jelentett bért biztosítunk. Je-
lentkezni e-mailben gyulakft@ 
caspian.hu Telefonon: 06-20/291-
0895, vagy személyesen a nyit-
vatartási időben._____________________________

Lesencetomaji Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázati refe-
rens munkakör betöltésére pá-
lyázatot hirdet. A közszolgálati jog-
viszony időtartama: határozott
idejű 2022 december 31- ig tar-
tó közszolgálati jogviszony Fog-
lalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő. A munkavégzés helye:
8318 Lesencetomaj, Kossuth La-
jos utca 91. A munkakörhöz tar-
tozó főbb tevékenységi körök: Az
önkormányzati pályázatok elő-
készítése, koordinálása, elszá-
molása. Kapcsolattartás a pro-
jektmenedzsmenttel. Jogállás,
illetmény és juttatások: A jogál-
lásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései,
valamint a közszolgálati tisztve-
lőkről szóló CXCIX. törvény ren-
delkezései, valamint a Lesence-
tomaji Közös Önkormányzati Hi-
vatal közszolgálati szabályzata
az irányadók. A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2022.
június 30. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2022. július 4. A
teljes kiírás a kozigallas.hu olda-
lon megtekinthető._____________________________

Révfülöpre bejáratott üzletbe
masszőr munkatársat keresünk.
Bővebb információ: 06-70/244-
1726_____________________________
Szakácsot, főzőasszonyt, kony-
halányt, férfi konyhai kisegítőt fel-
veszünk balatonrendes-pálkövei
üdülőbe. Mobil: +36-20/943-0643_____________________________

Badacsonylábdihegyi Herczeg
Ferenc Strand és Ökoturisztikai
Látogatóközpont azonnali belé-
péssel takarítót keres. Munka-
végzés heti 4 napon, napi 10
órában. További részletek sze-
mélyesen (Badacsonylábdihegy,
Vízpart u. 3.) vagy telefonon
(+36-30/599-2846)_____________________________

Vagyonőri végzettséggel ren-
delkező, valamint áruellenőr mun-
kakörbe keresünk kollégákat Kék-
kút telephelyen történő munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510
e-mail: berikildi@gmail.com_____________________________

Segédmunkást keresek „B”
kategóriás jogosítvánnyal elér-
hető havi nettó bér 286.000 Ft.
Érd.: 06-30/432-7387_____________________________

Badacsonyi munkahelyre ke-
resek ABC-be és Bisztróba ál-
landó és beugrós munkatársa-
kat árufeltöltő, placcos, kony-
hai kisegítő munkakörbe. Kor-
rekt fizetést, étkezést biztosí-
tunk. Nyugdíjasok vagy diá-
kok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni: 06 30 696 2707
vagy 06 30 527 8470_____________________________

Gondozónőt keresünk idős édes-
anyánk mellé. Tel.: 06-30/9947-623

Káptalantótiban, csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses ( + vegyes tüzelésű +
kandallós) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazda-
sági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó. Ár: 59,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és környé-
kén, Veszprém megyében la-
kást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán ipari övezetben 3600
m2-es ingatlan (épület 120 m2)
kiadó vagy eladó, ipari áram,
közművek vannak. Érd.: 06-
30/466-7226

Földszinti, egyedi fűtésmérős,
3 szobás jó állapotú tapolcai tég-
la lakás eladó. Érd.: 06-30/853-
9315, 06-30/426-7833

Tapolcán, a Móricz Zsigmond
utcában 50 m2 bútorozott, össz-
komfortos külön bejáratú lakás
1 max. 2 fő, gyermektelen ré-
szére kiadó. Kisállattal nem köl-
tözhető. 1 hónap kaució szük-
séges, dohányzás nem enge-
délyezett. Leinformálható, fix
munkahellyel rendelkezők tele-
fonáljanak. Tel.: 06-20/578-9540_____________________________

Sürgősen keresek kiadó albér-
letet Tapolcán a belvároshoz
közel, magam és 2 gyermekem
részére (17 és 8 évesek). Biztos
anyagi háttérrel rendelkezem,
100.000 Ft/hó, kaució nem aka-
dály. Hosszú távra szeretnék
lakhatást biztosítani magunknak.
Tel.: 06-30/406-4067_____________________________

Tapolca belvárosában 2 és fél
szobás 85 m2 családi ház kiadó.
Egyik szoba utcai bejárattal is
rendelkezik.  Ára 120.000 Ft+2
havi kaució és közjegyző szük-
séges. Tel.: 06-30/839-4773

Tapolca fő utcáján, frekventált
helyen 80 és 50 m2-es üzlet-
helyiség irodának is kiválóan al-
kalmas, június 1-től kiadó. Érd.:
06-30/9944-966

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Nap-
elemes pályázathoz is. 06-
30/956-7005_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

LAKÁS

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, ke-
rítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás, garázstetők, parkettá-
zás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

_____________________________

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

Vízszerelést és csatornarend-
szer kialakítást vállalok csapte-
lep cserétől komplett felújításig.
janoskiss2143@gmail.com Tel.:
06-30/970-8012_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri homlok-
zat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi te-
tők felújítása, javítása, bontása,
terasztetők, kocsi beállók, kiülők
készítése. T.: 06-70/502-0613

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt va-
kolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. Száj-
maszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. T.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

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

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek
vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Műkő, márvány, gránit, sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfel-
újítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optimali-
zálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904; email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, gaztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-
mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Szigetelést, teljes körű kőmű-
vesmunkát vállalunk. Tel.: 06-
30/907-4167

Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső át-
alakítást, térkövezést, illetve já-
rólapozást és csempézést vál-
lalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű
ingatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése, meg-
lévő hálózatok felújítása. Meg-
bízható, precíz, korrekt mun-
kavégzés, természetesen ga-
ranciával. Bízza ránk a komplett
villamos kivitelezést és nem
fog csalódni. Villamos bizton-
sági felülvizsgálatok, Mérő-
hely kialakítások, EON regiszt-
ráció. Elektron Villanyszere-
lés elektronvillanyszereles@
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

Kovács Kertgondozás. Válla-
lom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fű-nyí-
rás, favágás, sövényvágás, bo-
zótirtás és veszélyes favágások
alpintechnikával. Kovács Fe-
renc Gergő 06-30/252-3264_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaké-
pesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkát, burkolást (já-
rólap, csempe) szigetelést, te-
tőfedést, ácsmunkát vállalunk
garanciával. Ingyenes kiszállás
és felmérés. T.: 06-30/012-7726_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák ki-
vágása Alpintechnikával, Fa-
ápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
E-mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v._____________________________

Víz-fűtés szereléssel kapcsola-
tos munkákat vállalok, a kiseb-
bektől a nagyobbakig, rövid ha-
táridőkkel. Kenyeres Viktor +36
30/881 18 74_____________________________

Villanyszerelés. Gyors és igé-
nyes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com FB.:
KG Elektro_____________________________

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

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

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Klímaszerelés, telepítés, tisz-
títás, karbantartás. Villanysze-
relés, hálózat felújítás, vezeté-
kek, szerelvények cseréje. +36-
20/425-4468

Hagyatékból jelképes áron eladó
Sümegen jó állapotú teljes szo-
babútor, szekrények, fotelok,
puffok, kanapé, asztal. Elszállí-
tásban nem tudok segíteni, ké-
résre fényképet küldök. Tel.: 17
óra után 06-30/330-1010_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

LEGO-t vásárolok, 6000 Ft/kg-
os áron. Érd.: 06-30/397-7912_____________________________

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) el-
adó Tapolcán, helyszíni felra-
kással vagy kiszállítással is kér-
hető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Galaktika magazinok eladók
(lehetőleg egyben)! A követke-
ző számok: 29, 31-32, 37, 45-48,
50-51, 53-61, 63-64, 69, 71, 73,
77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99,
101, 103, 105-107, 109, 111,
113, 178, 182-195, 198-219,
236, 242, 244, 251, 254, 257,
259. Összesen 87 szám. Egyben
eladó 40.000 Ft-ért. Érd.: 
william.ravendark@gmail.com
vagy SMS-ben: 06-20/461-1496_____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, régi tölthető szó-
dásüvegek, kávéskészlet, gye-
rekhinta, 1 zsák kisfiúnak való
gyerek-ruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660_____________________________

Kis és nagy, illetve egyéb rossz,
vagy nem használt háztartási és
más (hűtő, mosógép, stb.) in-
gyen átveszem, nagyobb meny-
nyiség esetén megvásárolom.
Tel.: 06-70/211-5124_____________________________

Tojócsirke, kacsa bazár! Ta-
polcán, a piacon a szokott he-
lyen, minden kedden és pénte-
ken várom régi és új vevőimet.
Minden 10 db állat vásárlása
esetén +1-et kap Akció, hívjon
előre: 06-30/533-3964_____________________________

Mosógép A+++ alig használt,
gáztűzhely, bútorok, barokk ülő-
garnitúra, festmények eladók.
Tel.: 06-70/5708-029_____________________________

TENA PANTS Extra Medium,
UNISEX pelenkanadrág, 30
db/csomag, 10 originált cso-
magnyi, fehérneműként hasz-
nálható, puha, kényelmes, el-
dobható, 3 000 Ft/csomag Érd.:
06-20/944-8314_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű
felsőmarók, körfűrész, gerenda-
vágó),térkő porszívó, asztali és
állványos fúrógépek 220/380V,
páraelszívó gép nedves helyi-
ségekhez elázott falakhoz 220V,
benzinmotoros önjáró lombszívó
75 cm széles, talajfúró benzin-
motoros, Honda benzinmotoros
zagyszivattyú újszerű, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és
téglavágó fűrész, hordozható
ipari ventillátor 220 V, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018

VEGYES oöl

Jó minőségű sárgabarack ter-
melőtől eladó. 500 Ft/kg árban.
Balatonrendesen Július 2-tól.
Tel.: 06-30/634-0673_____________________________

Sárgabarack eladó Tapolcán, a
Halápi út 25-ben. Tel.: 06-
20/918-0148_____________________________

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 egyben vagy külön is.
Tel.: 06-20/516-1866_____________________________

3 keretes mézpörgető eladó.
Tel.: 06-30/2965-839_____________________________

Vásárolnék jó állapotú palackos
gáztűzhelyet. Tel.: 06-30/225-
9068_____________________________
Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós fa-
ipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Othello vörösbor 250 l, kékf-
rankos vörösbor 150 l eladó.
Érd.: 06-30/330/5447_____________________________

Hordók (vörös és fehérborhoz),
üvegballonok, kádak, daráló és
prés Badacsonylábdiban eladó.
Érd.: 06-87/431-023

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

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

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

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

Révfülöpi divatáru üzletbe el-
adót felveszünk. Diákok jelent-
kezését is várjuk. Tel.: 06-
70/209-4890

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Nyirádra, Monostorapá-
tira, Kisapátira, Taliándörög-
dre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Batsá-
nyi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059 munkaidő-
ben_____________________________
Révfülöpi egész évben nyitva
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát
keresünk. Érd: 06-70/428-1800_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti do-
hányboltba eladó munkatár-
sat keresünk. Fényképes öné-
letrajzát az alábbi email-címre
küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen
leadhatja az üzletben._____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állás-
ra akár azonnali kezdéssel, gya-
korlattal, vagy gyakorlat nélkül
pizza sütő munkatársat felve-
szünk. Tel.: 06-70/945-2008_____________________________

Badacsonytomajra, a Kert u.
17. szám alatti dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.
Fényképes önéletrajzát az
alábbi email-címre küldhe-
ti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személye-
sen leadhatja az üzletben._____________________________

Hőszigetelésben jártas festőt il-
letve kőművest szeretnék fel-
venni. Érd.: 06-70/430-5487_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szak-
májára is igényes szakácsot,
főzőasszonyt, konyhai kisegí-
tőt, pultos- felszolgálót – akár
részmunkaidőben is – gaszt-
ronómiát szerető kezdők be-
iskolázását elősegítjük. T.: 06-
30/9945-040_____________________________

Eladókat keresünk élelmiszer
boltjainkba, hétvégi munka-
rendbe, akár másodállásba is.
Üzletek: Nemesvita, Bada-
csonyládbihegy Érd.: 06-30/348-
7769, 06-20/366-1483. Akár
nyári munkára, alkalmankénti ki-
fizetésre is._____________________________

Munkalehetőség! Nyári sze-
zonra keresünk segítséget több-
féle munkakörbe  (pultos/plac-
cos, konyhai kisegítő/ takarító,
lángossütő stb.) magas fizeté-
sért.  (Akár "beugrós"- ként is)
Mindenre betanítunk!  Diákok,
pályakezdők, nyugdíjasok, dol-
gozni akaró- és tudó megbízha-
tó segítségeket várunk. Cseré-
be magas fizetést és korrekt-
séget, biztosítunk. Bérezés: hoz-
záállástól és szorgalomtól füg-
gően. 350 000- 450 000 Ft / hó.
(+útiköltség+ jutalom) (Beje-
lentett munka). Részletekről in-
formációkat  Tel.: 06-30/ 357-77-
88-as telefonszámon adunk.
Szeretettel várunk a csapa-
tunkba!_____________________________

Takarítónőket keresünk 4 és 8
órás munkaidőre éves foglal-
koztatással. Jelentkezni sze-
mélyesen Gyulakesziben, a BAK
Vendéglőben. T.: 06-87/434-
166 11 óra után_____________________________

Takarítónőt keresünk bada-
csonyi 10 szobás panzióba.
Érd.: 06-20/773-0807_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „C” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd: 0670-524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Betonkeverő üzembe keverőst
keresünk gyakorlat nem szük-
séges. Mixerre sofőrt felve-
szünk. Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Idős beteg mellé gondozót ke-
resünk. Tel.: 06-30/558-7933

Újdörögdi Üzemegység keres víz-
vezetékszerelőt. Szakmai önélet-
rajzot a varpalota@klhmasters.hu
e-mail címre kérjük küldeni._____________________________

Fórum ABC-be élelmiszerbolti
eladót keresünk. Tel.: 06-70/945-
2008 9-18 óra között

KONCERTEK ÉS ELŐADÁSOK a
Csigó Malomban a VEB 2023
Kultháló Bázis programsorozata
keretében. 2022.július 02. szom-
bat 19:00-21:00 Fuvola és hárfa
koncert Illés Eszter és Bábel Klá-
ra közreműködésével. Az Est ze-
nei házigazdája Mácsai János ze-
netörténész. Belépőjegy 3.500 fo-
rint. A pedagógusok és diákok ré-
szére a belépés ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött. Kí-
sérőprogram az Ékkő Borműhely
kínálatából. Tárlatvezetést tart
R. Törley Mária szobrászművész.
2022. július 04. hétfő, 18:00-
19:00 „Ismerjük meg és próbál-
juk ki” címmel interaktív hang-
szerbemutató és családi program
a kecskeméti Leskowsky Hang-
szergyűjtemény vezetője, Szilágyi
Áron, zenész közreműködésével.
A belépés ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. 2022. jú-
lius 08. péntek, 19:00-21:00
St.Martin koncert „A pánsíptól a
szaxofonig” címmel. Belépőjegy
3.500 forint. Kísérőprogram: ék-
szerbemutató Szentmártoni Csor-
dás Ildikó egyedi készítésű ék-
szereiből. Borkóstoló a Szerem-
ley Borház kínálatából. 2022. jú-
lius 15. péntek 19:00-21:00 "Ifjak
a dobogón" címmel a Berlinben
élő és oktató Csermák Éva he-
gedűművész által Hegymagason
szervezett Nemzetközi Zenei Kur-
zus növendékei mutatkoznak be.
Hegedűbemutatót tart Sümegi
Elemér hegedűkészítő mester. A
belépés ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Borkóstoló a
Von Beőthy Pince kínálatából.
2022. július 17. vasárnap 19:00-
21:00 Paganini Est Jávorkai Sán-
dor hegedűművész és Jávorkai
Ádám gordonkaművész közre-
működésével. Az Est zenei ház-
igazdája Veisz Gábor, a Bartók Rá-
dió szerkesztő-műsorvezetője.
Belépőjegy 3.500 forint. Borkós-
toló az Istvándy Pince kínálatából.
2022. július 23. szombat 11:00-
17:00 Hangszerkiállítás és verk-
li bemutató a Keszthelyi Hang-
szermúzeum gyűjteményéből. A
részvétel ingyenes.

Kutyaiskola! Tapolca Agility
kutyaiskola engedelmes és Agi-
lity képzés indul. Jelentkezés fo-
lyamatos. Tel.: 06-70/570-8029_____________________________

Középiskolás lány Angol kor-
repetálást vállal felsőfokú C1
nyelvvizsgával Tapolcán. Nyelv-
vizsgára való felkészülésben is
tud segítséget nyújtani. Tel.:
+36-70/619-9265

Figyelem! A Halápi úti garázs-
soron betörés esetén kamera
rögzíti az eseményeket. 

OKTATÁS

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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Akció!
A BEFAG Parkett Kft.

zalahalápi parkettagyárában
2022.június 21.-től

kötegelt gyújtós

1000 Ft/db+ÁFA
áron kapható.

(kb 30 kg/köteg)

Az akció a készlet erejéig érvényes.
Értékesítés: keddenként 8:00 - 12:00

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

A keresünk munkatársakat

az alábbi pozíciókba:

Zánkai Erzsébet-táborba
határozatlan időtartamra, azonnali kezdéssel

Jelentkezni lehet:

telefonszámon: 06-70/667-9983.

fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen: hr.etk@erzsebettaborok.hu vagy

• gépkocsivezető (elvárás: C + GKI)
• mosodai alkalmazott
• házgondnok
• szakács
• konyhai kézilány, -legény
• lakatos
• kőműves

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

289
Ft/db

349
Ft/db

0,33 l

0,5 l

875 Ft/l

698 Ft/l

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Tel.: 06-30/560-9520

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegyen balatoni
panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 20,5 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 72 m2-es, fel-
újított, 2 szobás, amerikai kony-
hás, központi fűtéses családi ház
2 garázzsal, pincével kb. 1000 m2
telekterülettel eladó. Ir.ár: 51,2 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten panorámás, belte-
rületi beépíthető, kb. 1000 m2-
es területű telek eladó. Ir.ár: 45
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti
1+2 fél szobás, jó közepes álla-
potú társasházi lakás eladó. Ir.ár:
29,5 mFt  T.: 06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó ál-
lapotú, tanúhegyekre panorá-
más, csendes környezetű pince-
présház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt
Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

_____________________________

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

Tisztelt ingatlantulajdonos! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy ki-
adót), nyaralót, gazdasági épü-
letet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfe-
leim részére Sümeg- és Tapol-
ca környékén, valamint Bala-
ton-felvidéken, Káli-meden-
cében, Művészetek Völgyé-
ben, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06-70/904-61-10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. (Piac tér-
nél) Köszönettel, Bódis Péter_____________________________

Badacsonyi hegy északi ré-
szén panorámás kilátással, össz-
komfortos villa szőlőterülettel,
ipari árammal, vezetékes vízzel
eladó. Érd.: 06-30/555-0218_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán
belül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, 4 szo-
bás családi ház garázzsal, gaz-
dasági épületekkel, kúttal,  gyü-
mölcsfákkal 1018 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 59,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca csendes utcáiban, cent-
rumhoz közel, jó állapotú 2 csa-
ládi ház eladó. Akár azonnal be-
költözhető. Érd.: 06-70/426-3034

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Gyulakeszin a Bak vendéglőbe
éves állásra szakácsot keresünk.
Szállást, étkezést és kiemelt be-
jelentett bért biztosítunk. Je-
lentkezni e-mailben gyulakft@ 
caspian.hu Telefonon: 06-20/291-
0895, vagy személyesen a nyit-
vatartási időben._____________________________

Lesencetomaji Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázati refe-
rens munkakör betöltésére pá-
lyázatot hirdet. A közszolgálati jog-
viszony időtartama: határozott
idejű 2022 december 31- ig tar-
tó közszolgálati jogviszony Fog-
lalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő. A munkavégzés helye:
8318 Lesencetomaj, Kossuth La-
jos utca 91. A munkakörhöz tar-
tozó főbb tevékenységi körök: Az
önkormányzati pályázatok elő-
készítése, koordinálása, elszá-
molása. Kapcsolattartás a pro-
jektmenedzsmenttel. Jogállás,
illetmény és juttatások: A jogál-
lásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései,
valamint a közszolgálati tisztve-
lőkről szóló CXCIX. törvény ren-
delkezései, valamint a Lesence-
tomaji Közös Önkormányzati Hi-
vatal közszolgálati szabályzata
az irányadók. A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2022.
június 30. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2022. július 4. A
teljes kiírás a kozigallas.hu olda-
lon megtekinthető._____________________________

Révfülöpre bejáratott üzletbe
masszőr munkatársat keresünk.
Bővebb információ: 06-70/244-
1726_____________________________
Szakácsot, főzőasszonyt, kony-
halányt, férfi konyhai kisegítőt fel-
veszünk balatonrendes-pálkövei
üdülőbe. Mobil: +36-20/943-0643_____________________________

Badacsonylábdihegyi Herczeg
Ferenc Strand és Ökoturisztikai
Látogatóközpont azonnali belé-
péssel takarítót keres. Munka-
végzés heti 4 napon, napi 10
órában. További részletek sze-
mélyesen (Badacsonylábdihegy,
Vízpart u. 3.) vagy telefonon
(+36-30/599-2846)_____________________________

Vagyonőri végzettséggel ren-
delkező, valamint áruellenőr mun-
kakörbe keresünk kollégákat Kék-
kút telephelyen történő munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510
e-mail: berikildi@gmail.com_____________________________

Segédmunkást keresek „B”
kategóriás jogosítvánnyal elér-
hető havi nettó bér 286.000 Ft.
Érd.: 06-30/432-7387_____________________________

Badacsonyi munkahelyre ke-
resek ABC-be és Bisztróba ál-
landó és beugrós munkatársa-
kat árufeltöltő, placcos, kony-
hai kisegítő munkakörbe. Kor-
rekt fizetést, étkezést biztosí-
tunk. Nyugdíjasok vagy diá-
kok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni: 06 30 696 2707
vagy 06 30 527 8470_____________________________

Gondozónőt keresünk idős édes-
anyánk mellé. Tel.: 06-30/9947-623

Káptalantótiban, csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses ( + vegyes tüzelésű +
kandallós) összkomfortos, jó ál-
lapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazda-
sági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó. Ár: 59,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és környé-
kén, Veszprém megyében la-
kást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán ipari övezetben 3600
m2-es ingatlan (épület 120 m2)
kiadó vagy eladó, ipari áram,
közművek vannak. Érd.: 06-
30/466-7226

Földszinti, egyedi fűtésmérős,
3 szobás jó állapotú tapolcai tég-
la lakás eladó. Érd.: 06-30/853-
9315, 06-30/426-7833

Tapolcán, a Móricz Zsigmond
utcában 50 m2 bútorozott, össz-
komfortos külön bejáratú lakás
1 max. 2 fő, gyermektelen ré-
szére kiadó. Kisállattal nem köl-
tözhető. 1 hónap kaució szük-
séges, dohányzás nem enge-
délyezett. Leinformálható, fix
munkahellyel rendelkezők tele-
fonáljanak. Tel.: 06-20/578-9540_____________________________

Sürgősen keresek kiadó albér-
letet Tapolcán a belvároshoz
közel, magam és 2 gyermekem
részére (17 és 8 évesek). Biztos
anyagi háttérrel rendelkezem,
100.000 Ft/hó, kaució nem aka-
dály. Hosszú távra szeretnék
lakhatást biztosítani magunknak.
Tel.: 06-30/406-4067_____________________________

Tapolca belvárosában 2 és fél
szobás 85 m2 családi ház kiadó.
Egyik szoba utcai bejárattal is
rendelkezik.  Ára 120.000 Ft+2
havi kaució és közjegyző szük-
séges. Tel.: 06-30/839-4773

Tapolca fő utcáján, frekventált
helyen 80 és 50 m2-es üzlet-
helyiség irodának is kiválóan al-
kalmas, június 1-től kiadó. Érd.:
06-30/9944-966

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Nap-
elemes pályázathoz is. 06-
30/956-7005_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

LAKÁS

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, ke-
rítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás, garázstetők, parkettá-
zás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

_____________________________

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

Vízszerelést és csatornarend-
szer kialakítást vállalok csapte-
lep cserétől komplett felújításig.
janoskiss2143@gmail.com Tel.:
06-30/970-8012_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri homlok-
zat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi te-
tők felújítása, javítása, bontása,
terasztetők, kocsi beállók, kiülők
készítése. T.: 06-70/502-0613

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt va-
kolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. Száj-
maszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. T.: 06-
20/348-2726, 06-20/230-6680_____________________________

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

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek
vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Műkő, márvány, gránit, sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfel-
újítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optimali-
zálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904; email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, gaztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 E-
mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Szigetelést, teljes körű kőmű-
vesmunkát vállalunk. Tel.: 06-
30/907-4167

Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső át-
alakítást, térkövezést, illetve já-
rólapozást és csempézést vál-
lalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű
ingatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése, meg-
lévő hálózatok felújítása. Meg-
bízható, precíz, korrekt mun-
kavégzés, természetesen ga-
ranciával. Bízza ránk a komplett
villamos kivitelezést és nem
fog csalódni. Villamos bizton-
sági felülvizsgálatok, Mérő-
hely kialakítások, EON regiszt-
ráció. Elektron Villanyszere-
lés elektronvillanyszereles@
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

Kovács Kertgondozás. Válla-
lom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fű-nyí-
rás, favágás, sövényvágás, bo-
zótirtás és veszélyes favágások
alpintechnikával. Kovács Fe-
renc Gergő 06-30/252-3264_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaké-
pesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkát, burkolást (já-
rólap, csempe) szigetelést, te-
tőfedést, ácsmunkát vállalunk
garanciával. Ingyenes kiszállás
és felmérés. T.: 06-30/012-7726_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák ki-
vágása Alpintechnikával, Fa-
ápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
E-mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v._____________________________

Víz-fűtés szereléssel kapcsola-
tos munkákat vállalok, a kiseb-
bektől a nagyobbakig, rövid ha-
táridőkkel. Kenyeres Viktor +36
30/881 18 74_____________________________

Villanyszerelés. Gyors és igé-
nyes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com FB.:
KG Elektro_____________________________

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

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

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Klímaszerelés, telepítés, tisz-
títás, karbantartás. Villanysze-
relés, hálózat felújítás, vezeté-
kek, szerelvények cseréje. +36-
20/425-4468

Hagyatékból jelképes áron eladó
Sümegen jó állapotú teljes szo-
babútor, szekrények, fotelok,
puffok, kanapé, asztal. Elszállí-
tásban nem tudok segíteni, ké-
résre fényképet küldök. Tel.: 17
óra után 06-30/330-1010_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

LEGO-t vásárolok, 6000 Ft/kg-
os áron. Érd.: 06-30/397-7912_____________________________

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) el-
adó Tapolcán, helyszíni felra-
kással vagy kiszállítással is kér-
hető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Galaktika magazinok eladók
(lehetőleg egyben)! A követke-
ző számok: 29, 31-32, 37, 45-48,
50-51, 53-61, 63-64, 69, 71, 73,
77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99,
101, 103, 105-107, 109, 111,
113, 178, 182-195, 198-219,
236, 242, 244, 251, 254, 257,
259. Összesen 87 szám. Egyben
eladó 40.000 Ft-ért. Érd.: 
william.ravendark@gmail.com
vagy SMS-ben: 06-20/461-1496_____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, régi tölthető szó-
dásüvegek, kávéskészlet, gye-
rekhinta, 1 zsák kisfiúnak való
gyerek-ruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660_____________________________

Kis és nagy, illetve egyéb rossz,
vagy nem használt háztartási és
más (hűtő, mosógép, stb.) in-
gyen átveszem, nagyobb meny-
nyiség esetén megvásárolom.
Tel.: 06-70/211-5124_____________________________

Tojócsirke, kacsa bazár! Ta-
polcán, a piacon a szokott he-
lyen, minden kedden és pénte-
ken várom régi és új vevőimet.
Minden 10 db állat vásárlása
esetén +1-et kap Akció, hívjon
előre: 06-30/533-3964_____________________________

Mosógép A+++ alig használt,
gáztűzhely, bútorok, barokk ülő-
garnitúra, festmények eladók.
Tel.: 06-70/5708-029_____________________________

TENA PANTS Extra Medium,
UNISEX pelenkanadrág, 30
db/csomag, 10 originált cso-
magnyi, fehérneműként hasz-
nálható, puha, kényelmes, el-
dobható, 3 000 Ft/csomag Érd.:
06-20/944-8314_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű
felsőmarók, körfűrész, gerenda-
vágó),térkő porszívó, asztali és
állványos fúrógépek 220/380V,
páraelszívó gép nedves helyi-
ségekhez elázott falakhoz 220V,
benzinmotoros önjáró lombszívó
75 cm széles, talajfúró benzin-
motoros, Honda benzinmotoros
zagyszivattyú újszerű, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és
téglavágó fűrész, hordozható
ipari ventillátor 220 V, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018

VEGYES oöl

Jó minőségű sárgabarack ter-
melőtől eladó. 500 Ft/kg árban.
Balatonrendesen Július 2-tól.
Tel.: 06-30/634-0673_____________________________

Sárgabarack eladó Tapolcán, a
Halápi út 25-ben. Tel.: 06-
20/918-0148_____________________________

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 egyben vagy külön is.
Tel.: 06-20/516-1866_____________________________

3 keretes mézpörgető eladó.
Tel.: 06-30/2965-839_____________________________

Vásárolnék jó állapotú palackos
gáztűzhelyet. Tel.: 06-30/225-
9068_____________________________
Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós fa-
ipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Othello vörösbor 250 l, kékf-
rankos vörösbor 150 l eladó.
Érd.: 06-30/330/5447_____________________________

Hordók (vörös és fehérborhoz),
üvegballonok, kádak, daráló és
prés Badacsonylábdiban eladó.
Érd.: 06-87/431-023

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

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

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

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

Révfülöpi divatáru üzletbe el-
adót felveszünk. Diákok jelent-
kezését is várjuk. Tel.: 06-
70/209-4890

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Nyirádra, Monostorapá-
tira, Kisapátira, Taliándörög-
dre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Batsá-
nyi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059 munkaidő-
ben_____________________________
Révfülöpi egész évben nyitva
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát
keresünk. Érd: 06-70/428-1800_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti do-
hányboltba eladó munkatár-
sat keresünk. Fényképes öné-
letrajzát az alábbi email-címre
küldheti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személyesen
leadhatja az üzletben._____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állás-
ra akár azonnali kezdéssel, gya-
korlattal, vagy gyakorlat nélkül
pizza sütő munkatársat felve-
szünk. Tel.: 06-70/945-2008_____________________________

Badacsonytomajra, a Kert u.
17. szám alatti dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.
Fényképes önéletrajzát az
alábbi email-címre küldhe-
ti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com vagy személye-
sen leadhatja az üzletben._____________________________

Hőszigetelésben jártas festőt il-
letve kőművest szeretnék fel-
venni. Érd.: 06-70/430-5487_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szak-
májára is igényes szakácsot,
főzőasszonyt, konyhai kisegí-
tőt, pultos- felszolgálót – akár
részmunkaidőben is – gaszt-
ronómiát szerető kezdők be-
iskolázását elősegítjük. T.: 06-
30/9945-040_____________________________

Eladókat keresünk élelmiszer
boltjainkba, hétvégi munka-
rendbe, akár másodállásba is.
Üzletek: Nemesvita, Bada-
csonyládbihegy Érd.: 06-30/348-
7769, 06-20/366-1483. Akár
nyári munkára, alkalmankénti ki-
fizetésre is._____________________________

Munkalehetőség! Nyári sze-
zonra keresünk segítséget több-
féle munkakörbe  (pultos/plac-
cos, konyhai kisegítő/ takarító,
lángossütő stb.) magas fizeté-
sért.  (Akár "beugrós"- ként is)
Mindenre betanítunk!  Diákok,
pályakezdők, nyugdíjasok, dol-
gozni akaró- és tudó megbízha-
tó segítségeket várunk. Cseré-
be magas fizetést és korrekt-
séget, biztosítunk. Bérezés: hoz-
záállástól és szorgalomtól füg-
gően. 350 000- 450 000 Ft / hó.
(+útiköltség+ jutalom) (Beje-
lentett munka). Részletekről in-
formációkat  Tel.: 06-30/ 357-77-
88-as telefonszámon adunk.
Szeretettel várunk a csapa-
tunkba!_____________________________

Takarítónőket keresünk 4 és 8
órás munkaidőre éves foglal-
koztatással. Jelentkezni sze-
mélyesen Gyulakesziben, a BAK
Vendéglőben. T.: 06-87/434-
166 11 óra után_____________________________

Takarítónőt keresünk bada-
csonyi 10 szobás panzióba.
Érd.: 06-20/773-0807_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „C” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd: 0670-524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Betonkeverő üzembe keverőst
keresünk gyakorlat nem szük-
séges. Mixerre sofőrt felve-
szünk. Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Idős beteg mellé gondozót ke-
resünk. Tel.: 06-30/558-7933

Újdörögdi Üzemegység keres víz-
vezetékszerelőt. Szakmai önélet-
rajzot a varpalota@klhmasters.hu
e-mail címre kérjük küldeni._____________________________

Fórum ABC-be élelmiszerbolti
eladót keresünk. Tel.: 06-70/945-
2008 9-18 óra között

KONCERTEK ÉS ELŐADÁSOK a
Csigó Malomban a VEB 2023
Kultháló Bázis programsorozata
keretében. 2022.július 02. szom-
bat 19:00-21:00 Fuvola és hárfa
koncert Illés Eszter és Bábel Klá-
ra közreműködésével. Az Est ze-
nei házigazdája Mácsai János ze-
netörténész. Belépőjegy 3.500 fo-
rint. A pedagógusok és diákok ré-
szére a belépés ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött. Kí-
sérőprogram az Ékkő Borműhely
kínálatából. Tárlatvezetést tart
R. Törley Mária szobrászművész.
2022. július 04. hétfő, 18:00-
19:00 „Ismerjük meg és próbál-
juk ki” címmel interaktív hang-
szerbemutató és családi program
a kecskeméti Leskowsky Hang-
szergyűjtemény vezetője, Szilágyi
Áron, zenész közreműködésével.
A belépés ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. 2022. jú-
lius 08. péntek, 19:00-21:00
St.Martin koncert „A pánsíptól a
szaxofonig” címmel. Belépőjegy
3.500 forint. Kísérőprogram: ék-
szerbemutató Szentmártoni Csor-
dás Ildikó egyedi készítésű ék-
szereiből. Borkóstoló a Szerem-
ley Borház kínálatából. 2022. jú-
lius 15. péntek 19:00-21:00 "Ifjak
a dobogón" címmel a Berlinben
élő és oktató Csermák Éva he-
gedűművész által Hegymagason
szervezett Nemzetközi Zenei Kur-
zus növendékei mutatkoznak be.
Hegedűbemutatót tart Sümegi
Elemér hegedűkészítő mester. A
belépés ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Borkóstoló a
Von Beőthy Pince kínálatából.
2022. július 17. vasárnap 19:00-
21:00 Paganini Est Jávorkai Sán-
dor hegedűművész és Jávorkai
Ádám gordonkaművész közre-
működésével. Az Est zenei ház-
igazdája Veisz Gábor, a Bartók Rá-
dió szerkesztő-műsorvezetője.
Belépőjegy 3.500 forint. Borkós-
toló az Istvándy Pince kínálatából.
2022. július 23. szombat 11:00-
17:00 Hangszerkiállítás és verk-
li bemutató a Keszthelyi Hang-
szermúzeum gyűjteményéből. A
részvétel ingyenes.

Kutyaiskola! Tapolca Agility
kutyaiskola engedelmes és Agi-
lity képzés indul. Jelentkezés fo-
lyamatos. Tel.: 06-70/570-8029_____________________________

Középiskolás lány Angol kor-
repetálást vállal felsőfokú C1
nyelvvizsgával Tapolcán. Nyelv-
vizsgára való felkészülésben is
tud segítséget nyújtani. Tel.:
+36-70/619-9265

Figyelem! A Halápi úti garázs-
soron betörés esetén kamera
rögzíti az eseményeket. 

OKTATÁS

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

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

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

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

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a +36-30/288-4682-es számra várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Álláshirdetés

Kereskedelmi asszisztens
- ajánlatok készítése
- fuvarszervezés
- idegnyelvi ismeret (angol, német) előnyt jelent

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

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

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
Telefon:

s.vivien@innopan.hu
+36-30/270-1993

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS

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

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

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

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

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

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.

Megnövekedett megrendelés állományunk kielégítésére
nemesgulácsi telephelyünkre várjuk új munkatársak jelentkezését

az alábbi pozíciókba:

1 fő MINŐSÉGELLENŐR
Főbb feladatai:
• hegesztett acélszerkezetek gyártásközi ellenőrzése rajz és csekklista alapján
• végellenőrzés vevői elvárások alapján
• vevői reklamációkezelés, termék és folyamatauditok elvégzése

• szakmunkás vagy műszaki végzettség
• gyártási környezetben szerzett minőségbiztosítási ismeretek
• MS Office használat

Elvárások:

1 fő MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ
Főbb feladatai:
• 4-5 fős minőségellenőr csapat operatív irányítása
• heti termékauditok lebonyolítása
• reklamációkezelés, gyökérokelemzések, javító intézkedések kidolgozása
• ISO 9001 és 14001 rendszerek működtetése

• középfokú műszaki végzettség
• MS Office, vállalatirányítási rendszer ismeret
• fémipari minőségbiztosítási tapasztalat
• vezetői tapasztalat, jó kommunikációs készség, önálló döntéshozatali képesség
• német nyelvtudás előny

Elvárások:

Amit kínálunk:
• egy műszakos munkavégzés hétfőtől péntekig
• versenyképes alapbéren felüli mozgóbér
• havi SZÉP kártya juttatás
• év végi jutalom
• ingyenes magánegészségügyi szolgáltatások
• munkatárs-ajánlási díj
• határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkalehetőség családias
környezetben

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe

munkatársat keres!
árukiadó, targoncás

Főbb feladatok:
- A vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- Az áruk átvétele és kiadása
Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előnyt jelent!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet
az info.janhaz@gmail.com email címen, vagy személyesen

leadhatja önéletrajzát a Tapolca, Déli elkerülőn található üzletünkbe!

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo, vállalkozói
szemléletu

munkatársakat

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÚSZÓMESTER
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és gyógyászati vezető

Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

KONYHALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

Jelentkezés: Kordik Norbert chef
Tel.: +36-30/619-86-48, email:

norbert.kordik@hotelpelion.hunguesthotels.hu

SZOBALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter HK vezető

Tel.: +36-70/505-53-34, email:
hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

FÉNYADÓ KÖZPONT - A BÉKE SZIGETE
Új meditációs programsorozat!

Részletek a Fényadó Központ Facebook oldalán.
Fényadó Központ, Tapolca, Sümegi út 24/C.

„Csillagokra Hangolva”
meditációs estek Zentai Annával
Július 7., 14., 21.

Csoportos családállítás
Ferenczy Júliával
július 24-én.

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

Badacsonytomajra,
a Kert u. 17. szám alatti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk június 27-től július 1-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését
házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.690 Ft.

Doboz: +150 Ft.A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!
Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

karfiolleves, finomfőzelék sertéspörkölttel

daragaluska-leves, sertés stroganoff orsótésztával

karalábéleves, bácskai rizses hús csemege uborkával

bakonyi betyárleves, almás-mákos rakott tészta

sajtkrémleves, rántott borda kukoricás rizzsel

Szedd Magad

Nagyszemű, édes!Nagyszemű, édes!

SZENTBÉKKÁLLÁN

06-20/53-42420

június 23. csütörtöktől

AKCIÓS ÁR!
Az akció a készlet erejéig érvényes.

Érdi bőtermő meggy

Létrát hozzanak magukkal!

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

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

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é
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Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolcai betonüzembe
mixerre gépkocsivezetőt

keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

Tapolcai betonüzembe
mixerre gépkocsivezetőt

keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

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

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

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

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

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

AZ ÉV DIÁKÚJSÁGJA 2022
Magyarország,

általános iskolai kategóriában
II. helyezett: AlaBárdos,

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
A Budapesten megrendezett országos sajtófesztiválon
az Alabárdos diákújság értékelésénél kiemelték az is-
kolaélet sokoldalú bemutatását, az ehhez tartozó szí-
nes képanyagot, az érdekes témákat, ajánlókat, a
rengeteg információt az iskoláról. Az elismerő oklevelet
és az ajándékcsomagot dr. Balázs Géza nyelvész tan-
székvezető egyetemi tanár, a DUE alelnöke, Kecskés
István a DUE elnöke és Szayly József alelnök adta át az
újságírókat képviselő szerkesztőinknek.

Gratulálunk az újságot szerkesztő Médiaszakkörnek!

A diákújságról bővebb információkat az online oldalon,
a www.alabardos.eoldal.hu weblapon találhatnak. végzi.

kft.nyomda

Az újság minőségi nyomdai
szerkesztését és kivitelezését

22 éve a tapolcai

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059

XXVIII. évf./25.  2022. június 25.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

KLÍMA-VILLANY

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

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

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók
jelentkezését egyaránt várjuk!

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

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

06-20/414-3177

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

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

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

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

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

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

• Hegesztő

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!
Telefonos elérhetőség: +36-87/510-149 vagy +36-70/398-49-30

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

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

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

• Lakatos

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

zalahalápi irodánkban

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-149

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;

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

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

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

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Csapatunkban a helye, ha:

Amit kínálunk:

• Könyvelő munkakörben
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Autóipari operátor – Alapbér 247.000 Ft/hó

Targoncavezető – Alapbér 276.000 Ft/hó

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás,

és 300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Választható műszakbeosztások:
3 műszak, folyamatos munkarend, 12 órás beosztás

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

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

A következő tájékoztató (regisztráció és tesztírás) időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

2022. június 28. 14 óra(kedd)

Július elején nyitunk!

Nyitástól 2 héten keresztül mindenre
10% kedvezményt adunk!

Minden vásárlónknak ajándék
meglepetéssel kedveskedünk.

Ruházati termékek, cipők, játékok,
konyhafelszerelések, lakáskiegészítők,

kisállat felszerelések, autós kiegészítők.

Amit kínálunk:

Ami a feladat lenne:

Elvárások:

Előnyök:

- Főállású munkaviszony, hosszú távú munkalehetőség egy stabil,
közel 15 éves múltú kereskedelmi vállalatnál

- hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség
- Versenyképes juttatási csomag: további egyéni
ösztönzőcsomagok, rugalmas munkaidő

- modern exkluzív munkakörnyezet
- családias rugalmas, támogató légkör egy sikerorientált csapatban,
finom KV

- A munkavégzéshez modern, 21. századi, új CNC géppark (élhajlítók,
lemezollók, eszterga, marógép, fűrészgép, acélmunkás, robot)

- Társaságunk megnövekedett megrendelésállományának
kielégítése: modern kerítések, kapuk, lépcsők, korlátok,
acélszerkezetek, stb. stb. gyártási kapacitását szeretné növelni

- Műszaki-gépkezelői ismeretek
- NC, vagy CNC gépeken szerzett gyártási tapasztalat (nem feltétel,
a betanítás biztosított)

- Önállóság, rugalmasság, precíz munkavégzés
- Felhasználói szintű MS Office ismeretek
- B-kategóriás gépjármű-vezetői engedély

- Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
- Termelő berendezések használata / karbantartási területen
szerzett releváns szakmai tapasztalat

- Tapolcai, vagy környéki lakhely

Jelentkezés:

magyar nyelven
hr@smtech.hu

www.smtech.hu

Fényképes részletes szakmai önéletrajzát és
motivációs levelét várjuk

a e-mail címre.
A jelentkezést diszkréten kezeljük.

Motivációs levelében szíveskedjen nettó bérigényét,
valamint a megpályázott pozíciót/pozíciókat is

feltüntetni.
Vállalatunkról további információ:

Dinamikusan fejlődő társaságunk,
megnövekedett termelési feladatok

kielégítése miatt, az
kínálja leendő munkatársainak:

alábbi pozíciókat

Termelési vezető
NC-CNC gép programozó

Gépkezelő, Lakatos

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.

Folyamatosan fejlődő
generálkivitelezői cég keres

KŐMŰVEST, LAKATOST
és SEGÉDMUNKÁST

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

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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