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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

-   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
-   TECHNIKUS

munkakörökbe.

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

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

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

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

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

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk: FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com MANDILLA

info@mandilla.hu
+36-30-9420-678

Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Munkavégzés helye:        Mandilla Panzió és Étterem,
www.mandilla.hu

KÖVESKÁL

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük

munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új munkatársainkat

teljes bejelentéssel, az alábbi munkakörökbe:ÉVES ÁLLÁSRA

SZÁLLODAI RECEPCIÓS

Pannon Sütő Kft. belföldi
fuvarozásra keres kamion
sofőrt, hétfőtől péntekig
történő foglalkoztatással

sümegi telephelyre.
Érdeklődni: Rákóczi Máriánál

a 06-30/620-2921 telefonszámon.

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY
(egyszerűsített foglalkoztatással is)

TAKARÍTÓ
(reggeles)

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

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül mozgóbér és
cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

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

Tel.: 06-30/369-0002

S.I-terápia
Fájdalommentes japán gerinckezelés
DERÉK és CSÍPŐTÁJÉKI PROBLÉMÁK

KEZELÉSÉRE!
A kezelés lényege, hogy a keresztcsont
és a csípő közötti ízületet (S.I ízület)
kimozgatjuk, feloldjuk a benne
keletkezett feszültséget, ezáltal
csökken, vagy teljesen megszűnik
a fájdalom.
NEM csontkovácsolás,
fájdalommentes, sérv, isiász,
lumbágó esetén is!

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

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

Tel.: 06-30/632-1569

Kék fény szűrős szemüveglencsék
30% kedvezménnyel!

Multifokális, egyfókuszú, fényre
sötétedő és vékonyított kivitelben is.

A részletekről érdeklődjön az üzletben.

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. július 15.

HOUSEKEEPING
VEZETŐ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

címre várunk. További információ
a +36-30/205-1078 telefonszámon

kérhető.

Révfülöp, Csárda utca 5. • Telefon: 06-20/565-08-15
Nyitvatartás: H–P.: 8–16.30,  Szo.: 8–12

Villanyszerelési anyagok, kábelek, vezetékek, szerelvények

LÁMPÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával
• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák
• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is
• Dekorációs és hangulatvilágítás• Dekorációs és hangulatvilágítás

Elektro-Téka
Villamossági szaküzlet

MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!

Jelentkezni
estmkft@strabag.com

önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése

• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása
• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

Jelentkezni lehet:

estmkft@strabag.com
Önéletrajz beküldésével az

címre!

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG

épületeinek alumínium nyílászáróit, illetve fémszerkezeteit
gyártjuk:

1 vagy 2 - műszakos munkarendben

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• LAKATOS

• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 07. 17-ig:

2022. 07. 13-ig:

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

Üzletünkbe SZÉP-kártyás fizetés, a vendéglátás alszámláról,
továbbra is lehetséges!

Pápai gépsonka
Pápai füstölt kolozsvári szalonna
Pápai juhbeles virsli
Pápai vadász felvágott
Pápai Hipster grillkolbász 300 g
(provance - indiai - mediterrán)

Sertés csontos formázott császár
Pácolt csontos tarja vödrös
(magyaros, gyrosos ízesítéssel)

1.590 Ft/kg
1.890 Ft/kg
1.690 Ft/kg

990 Ft/kg
1.750 Ft/kg

3.490 Ft/kg
2.990 Ft/kg
2.800 Ft/kg
2.340 Ft/kg

930 Ft/cs
3.100 Ft/kg

1.390 Ft/kg
2.130 Ft/kg

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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:

p.robert@innopan.hu
+36-70/322-4681

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 alábbi elérhetőségek egyikén:

- emailben: info.janhaz@gmail.com
- telefonon: +36-30/623-5828
- személyesen: Tapolcai üzletünkben (Déli elkerülő)

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATÁT:
KERESÜNKPÉNZÜGYI ASSZISZTENST

FELADATOK:
• K ő

ő ő ő

ő
ű

ő ő

imen számlák kiállítása, számlareklamációk kezelése
Kimen és bejöv számlák rögzítése, ellen rzése, feldolgozása
Bank, pénztár rögzítése
Könyvel vel való kapcsolattartás
Beszerzésben való közrem ködés (anyagbevételezés)
Kollégákkal való pénzügyi elszámolás
Telefonok kezelése
Kimen és bejöv levelezések, számlák nyilvántartása
Általános ügyintézés (posta, hegyközség, Nébih stb.)
Borászati nyilvántartások vezetése (pincekönyv)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
• ű ismeretek
•
•

• ő ő
•
•

• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely

ELVÁRÁSOK:

ELŐNY:

AMIT AJÁNLUNK:

Önálló, precíz, kreatív munkavégzés
Középfokú gazdasági végzettség
Számítógépes felhasználói szint
Angol nyelvtudás
Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

Könyvel i végzettség/fels fokú gazdasági végzettség
Hasonló területen szerzett tapasztalat
B kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye:
Jelentkezni lehet:

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
konyveles@borkereskedes.hu e-mail címen,

info@villapatzay.hu email címen vagy a 06-30/611-6038 telefonszámon.

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

, 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./26.  2022. július 2.

, 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

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

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

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

Lipóti Pékség Kávézó
ÚJDONSÁGAINK:

Jegeskávé fagyival
HAMBURGER

Magyar kézműves jégkrém
Sose feledd: A Lipótiba járni nem luxus, hanem bölcsesség!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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

Jelentkezz még ma!
06-20/9292-430, 06-88/400-453

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Autóipari operátor – 247.000 Ft/hó

Targoncavezető – 276.000 Ft/hó

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – Alapbér 310.000 Ft/hó

2 műszakos lehetőségek

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

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

cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és
300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Választható műszakbeosztások:

3 műszak, folyamatos műszakrend, 12 órás beosztás
műszakpótlékok – de. 10%, du. 20%, éjszaka 40%, cafeteria,

teljesítményprémium, gyerekek iskolakezdési támogatása, 13. havi juttatás

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

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

Operátor – kézi szerelő, Üzemi anyagmozgató,
Üzemi kisegítő

alapbér 224.000-246.000 Ft/hó

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo, vállalkozói
szemléletu

munkatársakat

GYERMEKEKNEK IS!
AZ ÖN LÁBA EGÉSZSÉGES?

Javasoljuk Önnek, hogy vegyen részt a PODIART
számítógépes talpvizsgálaton, mert számítógép segítségével

állapítjuk meg lábának elváltozásait.

Többszörös nagydíjas magyar termék!
Teljesen egyénre szabott készítés. Megelőzésre is,

hogy ne legyen fájdalmas derék, térdpanasza.
Sarokcsont kinövésre is!

Futóknak, focistáknak, túrázóknak egyedi betét.

ÁNYOSI JUDIT, TAPOLCA, BEJELENTKEZÉS: 06-20/364-0288

EGYEDI TALPBETÉT

A balatongyöröki

munkatársat keres
éves állásra

Hotel Panoráma

munkakörbe.

KONYHAI
KISEGÍTŐ

Jelentkezés:
info@hotelpanorama.hu

e-mail címen vagy
a 06-30/552-1632

telefonszámon.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

2022. JÚLIUS 15-22. SZABADSÁG MIATT ZÁRVA!

NYITÁS A HÉTEN!

Nyitástól 2 héten keresztül mindenre
10% kedvezményt adunk!

Minden vásárlónknak ajándék
meglepetéssel kedveskedünk.

Ruházati termékek, cipők, játékok,
konyhafelszerelések, lakáskiegészítők,

kisállat felszerelések, autós kiegészítők.



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.
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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.

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk július 4-től július 8-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:

fokhagymás metéltleves, tökfőzelék fasírttal

zöldborsóleves, rakott burgonya

csontleves finommetélttel, paradicsomos káposzta sertéssülttel

lencsegulyás, mákos guba vaníliaöntettel

brokkolikrémleves, rántott sertésborda rizzsel

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nemesgulács Község Önkormányzata Nemesgulács település vonat-
kozásában határozatlan idejű, éves foglalkoztatásra állást hirdet
1 fő részére településgondnok és karbantartó munkakörben.

községgazdálkodási feladatok végzése, zöldterület
karbantartás, fűnyírás, ároktisztítás, sövénynyírás, permetezés,
gépek karbantartása, önkormányzati rendezvények lebonyolítá-
sában való részvétel.

Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony

B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet

- fűnyíró traktor kezelésében, karbantartásában szerzett
szakmai tapasztalat,

- helyismeret

megegyezés szerint, jelentkezéskor kérjük bérigényének
megjelölését.

elbírálást követően azonnal

e-mailben: hivatal@nemesgulacs.hu
postai úton: 8284 Nemesgulács, József Attila utca 59.
személyesen: Tompos László polgármesternél

Főbb feladatok:

Foglalkoztatás:

Feltétel:

Előnyt jelent:

Bérezés:

Jelentkezési határidő:

Munkakezdés ideje:

Jelentkezni lehet:

2022. július 15. 12.00 óra

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

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

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök, ingatlan-
közvetítő
Lesencetomaj balatoni pa-
norámás részén 1500 m2-es
telekterületű, zártkerti mű-
velés alól kivont terület eladó.
Ir.ár: 9,9 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolca belterületi részén
1144 m2 tanúhegyekre pa-
norámás, összközműves épí-
tési telek eladó. Ir.ár: 16,5 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen balatoni
panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 72 m2-
es, felújított, 2 szobás, ame-
rikai konyhás, központi fűté-
ses családi ház 2 garázzsal,
pincével kb. 1000 m2 telek-
területtel eladó. Ir.ár: 51,2
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten panorámás, bel-
területi 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 kö-
zepes állapotú társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 29,5 mFt  T.:
06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó
állapotú, tanúhegyekre pano-
rámás, csendes környezetű
pince-présház eladó. Ir.ár: 29,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fize-
téssel keresek Badacsony
20 km-es körzetében el-
adó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt,
panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

_____________________________

Badacsonyi hegy északi ré-
szén panorámás kilátással,
összkomfortos villa szőlőte-
rülettel, ipari árammal, veze-
tékes vízzel eladó. Érd.: 06-
30/555-0218_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! In-
gatlanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, belső ügyfélkör-
nek történő kiajánlással is.
Hívjon, 24 órán belül fel-
vesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és kör-
nyékén, Veszprém megyé-
ben lakást, családi házat,
hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfele-
im részére. Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Eladó Tapolcán, Batsányi
utca 34-ben a tópart mellett
kis családi ház cserépkályha
és gáz fűtéssel. Ir.ár: 16 mFt
Érd.: 06-30/2932-925

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Nyirádra, Monosto-
rapátira, Kisapátira, Tali-
ándörögdre, Szentbékkál-
lára helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059 munkaidőben_____________________________

Révfülöpi egész évben nyit-
va tartó étterembe felszolgá-
ló, szakács, konyhai kisegítő
kollégát keresünk. Érd: 06-
70/428-1800_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti
dohányboltba eladó mun-
katársat keresünk. Fény-
képes önéletrajzát az aláb-
bi email-címre küldheti: 
trafikallaslehetoseg@ 
gmail.com vagy személye-
sen leadhatja az üzletben._____________________________

Tapolcai Pizzériába éves ál-
lásra akár azonnali kezdéssel,
gyakorlattal, vagy gyakorlat
nélkül pizza sütő munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-70/945-
2008_____________________________
Hőszigetelésben jártas festőt
illetve kőművest szeretnék
felvenni. Érd.: 06-70/430-5487_____________________________

Szigligeti éves üzemelésű
Bakos Vendéglő és Grill-
kert keres kreatív szakmá-
jára is igényes szakácsot,
főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, pultos-felszolgálót
– akár részmunkaidőben is
– gasztronómiát szerető
kezdők beiskolázását elő-
segítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Takarítónőket keresünk 4
és 8 órás munkaidőre éves
foglalkoztatással. Jelentkez-
ni személyesen Gyulakeszi-
ben, a BAK Vendéglőben. T.:
06-87/434-166 11 óra után_____________________________

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

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „B” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd: 0670-524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Betonkeverő üzembe keve-
rőst keresünk gyakorlat nem
szükséges. Mixerre sofőrt
felveszünk. Tel.: 06-30/685-
6424_____________________________
Gyulakeszin a Bak vendég-
lőbe éves állásra szakácsot
keresünk. Szállást, étkezést
és kiemelt bejelentett bért biz-
tosítunk. Jelentkezni e-mail-
ben gyulakft@caspian.hu Te-
lefonon: 06-20/291-0895,
vagy személyesen a nyitva-
tartási időben._____________________________

Révfülöpre bejáratott üzlet-
be masszőr munkatársat ke-
resünk. Bővebb információ:
06-70/244-1726_____________________________

Vagyonőri végzettséggel ren-
delkező, valamint áruellenőr
munkakörbe keresünk kollé-
gákat Kékkút telephelyen tör-
ténő munkavégzéshez. Érd.:
06-30/825-2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

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

Badacsonyi munkahelyre
keresek ABC-be és Biszt-
róba állandó és beugrós
munkatársakat árufeltöltő,
placcos, konyhai kisegítő
munkakörbe. Korrekt fize-
tést, étkezést biztosítunk.
Nyugdíjasok vagy diákok
jelentkezését is várjuk. Je-
lentkezni: 06 30 696 2707
vagy 06 30 527 8470

ÁLLÁS -,Tisztelt ingatlantulajdonos!
Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (eladót
vagy kiadót), nyaralót, gaz-
dasági épületet, raktárt, épí-
tési telket, zártkertet, külte-
rületet, szántót, legelőt, erdőt
keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környé-
kén, valamint Balaton-felvi-
déken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében,
Keszthely-Tihany között. Tel.:
06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél) Köszönettel,
Bódis Péter_____________________________

Tapolcán, központhoz közel,
4 lakásos téglaépítésű tár-
sasházban, 2 éve felújított,
magasföldszinti, összközmű-
ves, 45 m2 lakás eladó zárt
udvar, garázs, pince és pad-
lásrész tárolóval. Ir.ár: 25
mFt Tel.: 06-20/949-2266,
naponta 8-20 között._____________________________

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

Káptalantótiban, csendes
utcában 100 m2-es, egyedi
gázfűtéses (+ vegyes tüze-
lésű +kandallós) összkom-
fortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári kony-
hával, 80 m2 gazdasági épü-
lettel, 915 m2 rendezett kert-
tel, kúttal eladó. Ár: 59,9
mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es minőségi anya-
gokból igényesen, teljesen
újjáépített 2 háló+nappalis-
konyha-étkezős családi ház,
beépített, felszerelt konyhával
323 m2-es telken eladó. Ár:
82,9 mFt Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Balatongyörökön 3852 m2-
es balatoni panorámás telken
100 m2-es, kiváló állapotú,
nádtetős ház, nyaraló eladó.
További 3 db önálló építési te-
lek is kialakítható. Víz, villany,
csatorna, gáz van. Ár: 99,5
mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Badacsonyban 1750 m2 ba-
latoni örök panorámás belte-
rületi építési telek 15 %-os be-
építhetőséggel, közművek-
kel eladó. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Lesenceistvándon pince-
présház eladó 4670 m2-es
zártkerti területen. A pince
térképen is feltüntetett, villany
és víz (ásott kút) van, felső
szint ráépíthető. Ár: 16,9 mFt
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában zárt üdülő-
faluban 60 m2-es, 2 szoba,
nappalis, könnyűszerkezetes,
újszerű ház önálló, 278 m2-es,
rendezett, körbekerített telek-
kel, 12 m2-es faházzal, dupla
autóbeállóval eladó. Ár: 47,9
mFt. Tel.: +36-70/3767-820_____________________________

Badacsonytomajon fullpa-
norámás, 5 szobás, 160 m2-es
ház + különálló 45 m2-es
pince-présház vízzel, villannyal,
5.000 m2-es területen teraszos
művelésű szőlővel eladó. Ár:
149 mFt. T.: +36-70/3767-820

Földszinti, egyedi fűtésmé-
rős, 3 szobás jó állapotú ta-
polcai tégla lakás eladó. Érd.:
06-30/853-9315, 06-30/426-
7833_____________________________
Sümegen kiváló állapotú, 55
m2-es 2 szobás, földszinti
társasházi lakás egyedi gáz-
fűtéssel (új kondenzációs ka-
zánnal), új hűtő-fűtő klímával
eladó. Ár: 22,9 mFt Tel.: +36-
70/376-7820

LAKÁS

Tapolca központjában 33 m2-
es panorámás lakás, liftes
házban eladó. Ir.ár: 20 mFt.
Érdeklődni: 06-20/824-7882_____________________________

Tapolcán, kiváló helyen, a
piac mellett 58 m2-es, 2 szo-
bás, 4. emeleti lakás felújítás
elótt eladó. Ár: 22,9 mFt Tel.:
+36-70/376-7820

Tapolcán, a Móricz Zsig-
mond utcában 50 m2 búto-
rozott, összkomfortos külön
bejáratú lakás 1 max. 2 fő,
gyermektelen részére kiadó.
Kisállattal nem költözhető. 1
hónap kaució szükséges, do-
hányzás nem engedélyezett.
Leinformálható, fix munka-
hellyel rendelkezők telefonál-
janak. Tel.: 06-20/578-9540_____________________________

Sürgősen keresek kiadó al-
bérletet Tapolcán a belvá-
roshoz közel, magam és 2
gyermekem részére (17 és 8
évesek). Biztos anyagi hát-
térrel rendelkezem, 100.000
Ft/hó, kaució nem akadály.
Hosszú távra szeretnék lak-
hatást biztosítani magunk-
nak. Tel.: 06-30/406-4067_____________________________

Tapolcán déli városrészben
35 m2-es albérlet kiadó 1 fő
rendezett, jövedelemmel ren-
delkező férfi részére. Tel.: 06-
30/9970-581

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

Darázs-, rovar- es rágcsáló-
irtás, nádtető lángmentesí-
tése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedvező
áron Tapolcán és környékén.
Napelemes pályázathoz is.
06-30/956-7005_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Du-
guláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mû-
szeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés.
Tel.: 06-30/6615-093 Szabó
Norbert_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, ga-
rázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást vállalok. Ingyenes
felmérés, rövid határidő. Tel.:
06-20/236-5361_____________________________

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállí-
tást. T.: 06-20/946-9678_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.:
járművek, pótkocsik, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

_____________________________

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

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatrészek,
autóalkatrészek megrende-
lésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, asz-
talosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri árnyé-
kolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, ár-
ajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munka-
végzés. 
www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/
308-1379_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás, garázstetők, par-
kettázás, lambériázás, hajó-
padlózás. Tetőtér beépítése,
gipszkartono-zás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Vízszerelést és csatorna-
rendszer kialakítást vállalok
csaptelep cserétől komplett
felújításig. janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán
és környékén. Varga Zoltán
06-70/224-1687_____________________________

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

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

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés
rakodással, ajtótól ajtóig szál-
lítjuk és igény szerint beren-
dezzük bútorait! Teljeskörű
ingatlan lomtalanítása, sze-
mételvitel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

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

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, beto-
nozás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt hor-
dás. UI: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezé-
se. 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, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivitel-
ben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka meg-
bízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mes-
ter; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése,
fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécsesek, sírtisztítá-
sok, sírfelújítások, betűvé-
sés. Szabó István kőfaragó
mester Tapolca, Bacsó B. u.
25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc- wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje, gaz-
tűzhelyek átalakítása (föld-
gáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com

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

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bo-
zótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű
ingatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése,
meglévő hálózatok felújítá-
sa. Megbízható, precíz, kor-
rekt munkavégzés, termé-
szetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos ki-
vitelezést és nem fog csa-
lódni. Villamos biztonsági fe-
lülvizsgálatok, Mérőhely ki-
alakítások, EON regiszt-rá-
ció. Elektron Villanyszere-lés
elektronvillanyszereles@
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

Kovács Kertgondozás. Válla-
lom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fű-nyí-
rás, favágás, sövényvágás,
bozótirtás és veszélyes fa-
vágások alpintechnikával. Ko-
vács Ferenc Gergő 06-
30/252-3264_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt le-
rakás, konyhakész és méter-
fa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Víz-fűtés szereléssel kap-
csolatos munkákat vállalok, a
kisebbektől a nagyobbakig,
rövid határidőkkel. 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_____________________________

Vállaljuk családi házak, nya-
ralók takarítását, kertjének
rendben tartását: Fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, sö-
vénynyírás, zöldhulladék
elszállítás. Érd.: 06-30/331-
3963, 06-30/637-1316_____________________________

Kisebb kőműves munkákat
vállalok Tapolcán és környé-
kén. Tel.: 06-30/456-9868_____________________________

Cserépkályhát, kemencét,
kandallót építek, javítok. A
cserépkályha lehet hőcseré-
lős illetve „patkós” is. Bontás
fejében kályhát viszek, ese-
tenként veszek. Tel.: 06-
30/644-2665_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

Napelemes rendszerek teljes
körű ügyintézése lakossági és
céges ügyfelek részére is.
Tel.: 06-70/326-0722_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron. Csempézést, járólapo-
zást, stb. Tel.: 06-20/938-8904

Fiat Seicento  SX-es 1100
cm3 eladó. Ár: 250.000 Ft.
Érd.: 06-20/2856-389_____________________________

Renault Megan DCI 1500
cm3 extrákkal 2013 évjáratú
műszakival, 130.000 Km-rel,
jó állapotban eladó. (Ábra-
hámhegy) 18 órától. És egy
7,5 m aluárbóc+16 m3 vá-
szonnal. Érd.: 06-70/237-5466

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok, stáf-
lik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók.
Vállalunk gyalulást, méretre
vágást, párkányok, lépcsőla-
pok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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 követ-
kező 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_____________________________
Jó minőségű sárgabarack
termelőtől eladó. 500 Ft/kg
árban. Balatonrendesen Júli-
us 2-tól. Tel.: 06-30/634-0673_____________________________

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_____________________________

Hordók (vörös és fehérbor-
hoz), üvegballonok fémedé-
nyek (300 és 400 l), kádak,
daráló és prés Badacsony-
lábdiban eladó. Érd.: 06-
87/431-023_____________________________

Minden csütörtökön Piac Ta-
polcán a déli elkerülőn._____________________________

Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztal-
lal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesít-
ménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, fúró-
vésőkalapácsok, kétkezes vé-
sőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempe-
vágók, állítható csőmenet-
vágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018

VEGYES oöl

JÁRMŰ

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzi-
nés dízelmotoros aggregáto-
rok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús
hintafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch –
ELU orrfűrészek 220 V, elekt-
romos kapálógépek, precíziós
szalagfűrész új 220V átmérő
250mm, hómarók, vizesvá-
gók 200-350 mm, benzinmo-
toros sterimó, Wacker dön-
gölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyen-
gető gyalugép 200 mm-es, in-
verteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűré-
szek és sövényvágók, kismé-
retű, újszerű kapálógépek, ipa-
ri szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívü-
li profi kisgépét beszámítom!
Tel.: 06-30/457-7200, 06-
87/701-018_____________________________

Búza és zab (takarmány), va-
lamint kiváló minőségű lucer-
na-, széna és zabszalma bála
eladó. Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-1461 _____________________________

Régi, 4 db-os szekrénysor
19.000 Ft-ért eladó, 400 cmx60
cm/181 cm magas. Régi típu-
sú kinyitható asztal, 2 db eladó,
kisebb 8.000 Ft, nagyobb
11.000 Ft. 4 db szürke szöve-
tű szék egyben eladó 12.000 Ft-
ért. 2 db bordó szövetű szék
egyben eladó 8.000 Ft-ért. Új-
szerű ágykeret+matrac 35.000
Ft-ért eladó. 150x207/37 ma-
gas. Tel.: 06-70/389-8292_____________________________

Iseki 16 le, Robi 8 LE Rotával
szalagfűrész élező gyári, sza-
lagfűrész tompa hegesztő,
szalagfűrész kiskőrösi 600-as,
mini dömper, körfűrész élező.
Tel.: 06-20/232-6506_____________________________

Garázsvásár minden szom-
baton 7.30-12.00 Tapolca,
Bartók Béla u. 8. sz. alatt._____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, kávéskészlet, éj-
jeli lámpa, 1 zsák kisfiúnak
való gyerek-ruha eladó Ta-
polcán. T.: 06-30/504-1660 _____________________________

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

2 db heverő, 2 db fotel, 1 db
szekrénysor, 1 db dohányzó
asztal eladó. Érd.: 06-30/298-
2637_____________________________
Mézédes kajszibarack eladó
580 Ft/kg áron. U.i.: kajszi cef-
re eladó 290 Ft/kg. Tel.: 06-
20/392-4286

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó.
Kis kályhától a kazán méretig.
T.: 06-30/520-0466_____________________________

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

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

Tűzifa kapható! Cser, 100 %-
ban hasított méterfa erdei m3,
cser konyhakész száraz erdei
m3 eladó. Érd.: 06-20/232-
6506, 06-20/452-5592

TŰZIFA )

Szakácsot, főzőasszonyt,
konyhalányt, férfi konyhai ki-
segítőt felveszünk balaton-
rendes-pálkövei üdülőbe. Mo-
bil: +36-20/943-0643_____________________________

Piacra, ruházati árusításra
tapolcai munkaerőt felveszek
éves állásra vagy nyári sze-
zonmunkára. Korrekt fizetés
Tel.: 06-20/99-28424_____________________________

Tapolcai idős édesanyám
mellé gondozónőt keresek.
Érd.: 06-30/994-7623_____________________________

Építőipari Kft. kőműves, be-
tanított kőműves illetve se-
gédmunkás kollégát keres
bejelentett 8 órás munka-
rendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Mun-
kabér megegyezés szerint.
Érd.: 06-30/455-9006, 06-
30/224-2450_____________________________

Heti 20 órában badacsony-
tomaji panzióba szobalányt
keresünk. Nyugdíjas is le-
het. Érd.: 06-20/773-0807_____________________________

Családias működtetésű sze-
zonális éttermünk meglévő fi-
atalos csapatába keresünk
FELSZOLGÁLÓ munkatársat.
További részletek és jelent-
kezés: 06-30/414-5870_____________________________

Badacsonytomaji strandra
azonnali kezdéssel lángos-
sütőt felveszünk. Kiemelt fi-
zetéssel. Érd.: 06-20/964-
3497_____________________________
Pultost kisegítőt felveszünk
kávézóba vasárnapi munka-
végzésre Káptalantóti ke-
mencés házba. Érd.: 06-
70/252-3034_____________________________

Háztartási kisegítőt keresek
badacsonyi lakásunkba, heti
1-2 alkalomra, 4-5 órás mun-
kára egész éven át. Jelent-
kezni: 06-70/935-4800 vagy
06-70/374-0080._____________________________

Építőiparban jártas, betaní-
tott munkást és kőművest al-
kalmaznék. Bér megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/744-6902

KONCERTEK ÉS ELŐADÁ-
SOK a Csigó Malomban a
VEB 2023 Kultháló Bázis
programsorozata keretében.
2022. július 04. hétfő, 18:00-
19:00 „Ismerjük meg és pró-
báljuk ki” címmel interaktív
hangszerbemutató és csalá-
di program a kecskeméti Les-
kowsky Hangszergyűjtemény
vezetője, Szilágyi Áron, ze-
nész közreműködésével. A
belépés ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. 2022.
július 08. péntek, 19:00-21:00
St.Martin koncert „A pán-
síptól a szaxofonig” címmel.
Belépőjegy 3.500 forint. Kí-
sérőprogram: ékszerbemu-
tató Szentmártoni Csordás
Ildikó egyedi készítésű ék-
szereiből. Borkóstoló a Sze-
remley Borház kínálatából.
2022. július 15. péntek 19:00-
21:00 "Ifjak a dobogón" cím-
mel a Berlinben élő és okta-
tó Csermák Éva hegedűmű-
vész által Hegymagason szer-
vezett Nemzetközi Zenei Kur-
zus növendékei mutatkoznak
be. Hegedűbemutatót tart
Sümegi Elemér hegedűké-
szítő mester. A belépés in-
gyenes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött. Borkóstoló a
Von Beőthy Pince kínálatából.
2022. július 17. vasárnap,
19:00 Paganini Est a nem-
zetközi hírű, virtuóz előadó-
művész testvérpár,- Jávor-
kai Sándor hegedűművész
és Jávorkai Ádám gordon-
kaművész-  közreműködésé-
vel. Az Est zenei házigazdája
Veisz Gábor, a Bartók Rádió
szerkesztő-műsorvezetője.
Belépőjegy: 3.500 forint Kí-
sérőprogram: borkóstoló az
Istvándy Pincészet kínálatá-
ból.

PROGRAM

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

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk július 4-től július 8-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:

fokhagymás metéltleves, tökfőzelék fasírttal

zöldborsóleves, rakott burgonya

csontleves finommetélttel, paradicsomos káposzta sertéssülttel

lencsegulyás, mákos guba vaníliaöntettel

brokkolikrémleves, rántott sertésborda rizzsel

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nemesgulács Község Önkormányzata Nemesgulács település vonat-
kozásában határozatlan idejű, éves foglalkoztatásra állást hirdet
1 fő részére településgondnok és karbantartó munkakörben.

községgazdálkodási feladatok végzése, zöldterület
karbantartás, fűnyírás, ároktisztítás, sövénynyírás, permetezés,
gépek karbantartása, önkormányzati rendezvények lebonyolítá-
sában való részvétel.

Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony

B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet

- fűnyíró traktor kezelésében, karbantartásában szerzett
szakmai tapasztalat,

- helyismeret

megegyezés szerint, jelentkezéskor kérjük bérigényének
megjelölését.

elbírálást követően azonnal

e-mailben: hivatal@nemesgulacs.hu
postai úton: 8284 Nemesgulács, József Attila utca 59.
személyesen: Tompos László polgármesternél

Főbb feladatok:

Foglalkoztatás:

Feltétel:

Előnyt jelent:

Bérezés:

Jelentkezési határidő:

Munkakezdés ideje:

Jelentkezni lehet:

2022. július 15. 12.00 óra

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

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

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök, ingatlan-
közvetítő
Lesencetomaj balatoni pa-
norámás részén 1500 m2-es
telekterületű, zártkerti mű-
velés alól kivont terület eladó.
Ir.ár: 9,9 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolca belterületi részén
1144 m2 tanúhegyekre pa-
norámás, összközműves épí-
tési telek eladó. Ir.ár: 16,5 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen balatoni
panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 72 m2-
es, felújított, 2 szobás, ame-
rikai konyhás, központi fűté-
ses családi ház 2 garázzsal,
pincével kb. 1000 m2 telek-
területtel eladó. Ir.ár: 51,2
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten panorámás, bel-
területi 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 kö-
zepes állapotú társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 29,5 mFt  T.:
06-20/915-6635
A Csobánc lábánál ősi, de jó
állapotú, tanúhegyekre pano-
rámás, csendes környezetű
pince-présház eladó. Ir.ár: 29,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fize-
téssel keresek Badacsony
20 km-es körzetében el-
adó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt,
panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

_____________________________

Badacsonyi hegy északi ré-
szén panorámás kilátással,
összkomfortos villa szőlőte-
rülettel, ipari árammal, veze-
tékes vízzel eladó. Érd.: 06-
30/555-0218_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! In-
gatlanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, belső ügyfélkör-
nek történő kiajánlással is.
Hívjon, 24 órán belül fel-
vesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és kör-
nyékén, Veszprém megyé-
ben lakást, családi házat,
hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfele-
im részére. Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Eladó Tapolcán, Batsányi
utca 34-ben a tópart mellett
kis családi ház cserépkályha
és gáz fűtéssel. Ir.ár: 16 mFt
Érd.: 06-30/2932-925

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Nyirádra, Monosto-
rapátira, Kisapátira, Tali-
ándörögdre, Szentbékkál-
lára helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059 munkaidőben_____________________________

Révfülöpi egész évben nyit-
va tartó étterembe felszolgá-
ló, szakács, konyhai kisegítő
kollégát keresünk. Érd: 06-
70/428-1800_____________________________

Tapolcára, a Gyulakeszi úti
dohányboltba eladó mun-
katársat keresünk. Fény-
képes önéletrajzát az aláb-
bi email-címre küldheti: 
trafikallaslehetoseg@ 
gmail.com vagy személye-
sen leadhatja az üzletben._____________________________

Tapolcai Pizzériába éves ál-
lásra akár azonnali kezdéssel,
gyakorlattal, vagy gyakorlat
nélkül pizza sütő munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-70/945-
2008_____________________________
Hőszigetelésben jártas festőt
illetve kőművest szeretnék
felvenni. Érd.: 06-70/430-5487_____________________________

Szigligeti éves üzemelésű
Bakos Vendéglő és Grill-
kert keres kreatív szakmá-
jára is igényes szakácsot,
főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, pultos-felszolgálót
– akár részmunkaidőben is
– gasztronómiát szerető
kezdők beiskolázását elő-
segítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Takarítónőket keresünk 4
és 8 órás munkaidőre éves
foglalkoztatással. Jelentkez-
ni személyesen Gyulakeszi-
ben, a BAK Vendéglőben. T.:
06-87/434-166 11 óra után_____________________________

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

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „B” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd: 0670-524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Betonkeverő üzembe keve-
rőst keresünk gyakorlat nem
szükséges. Mixerre sofőrt
felveszünk. Tel.: 06-30/685-
6424_____________________________
Gyulakeszin a Bak vendég-
lőbe éves állásra szakácsot
keresünk. Szállást, étkezést
és kiemelt bejelentett bért biz-
tosítunk. Jelentkezni e-mail-
ben gyulakft@caspian.hu Te-
lefonon: 06-20/291-0895,
vagy személyesen a nyitva-
tartási időben._____________________________

Révfülöpre bejáratott üzlet-
be masszőr munkatársat ke-
resünk. Bővebb információ:
06-70/244-1726_____________________________

Vagyonőri végzettséggel ren-
delkező, valamint áruellenőr
munkakörbe keresünk kollé-
gákat Kékkút telephelyen tör-
ténő munkavégzéshez. Érd.:
06-30/825-2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

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

Badacsonyi munkahelyre
keresek ABC-be és Biszt-
róba állandó és beugrós
munkatársakat árufeltöltő,
placcos, konyhai kisegítő
munkakörbe. Korrekt fize-
tést, étkezést biztosítunk.
Nyugdíjasok vagy diákok
jelentkezését is várjuk. Je-
lentkezni: 06 30 696 2707
vagy 06 30 527 8470

ÁLLÁS -,Tisztelt ingatlantulajdonos!
Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (eladót
vagy kiadót), nyaralót, gaz-
dasági épületet, raktárt, épí-
tési telket, zártkertet, külte-
rületet, szántót, legelőt, erdőt
keresek ügyfeleim részére
Sümeg- és Tapolca környé-
kén, valamint Balaton-felvi-
déken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében,
Keszthely-Tihany között. Tel.:
06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél) Köszönettel,
Bódis Péter_____________________________

Tapolcán, központhoz közel,
4 lakásos téglaépítésű tár-
sasházban, 2 éve felújított,
magasföldszinti, összközmű-
ves, 45 m2 lakás eladó zárt
udvar, garázs, pince és pad-
lásrész tárolóval. Ir.ár: 25
mFt Tel.: 06-20/949-2266,
naponta 8-20 között._____________________________

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

Káptalantótiban, csendes
utcában 100 m2-es, egyedi
gázfűtéses (+ vegyes tüze-
lésű +kandallós) összkom-
fortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári kony-
hával, 80 m2 gazdasági épü-
lettel, 915 m2 rendezett kert-
tel, kúttal eladó. Ár: 59,9
mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es minőségi anya-
gokból igényesen, teljesen
újjáépített 2 háló+nappalis-
konyha-étkezős családi ház,
beépített, felszerelt konyhával
323 m2-es telken eladó. Ár:
82,9 mFt Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Balatongyörökön 3852 m2-
es balatoni panorámás telken
100 m2-es, kiváló állapotú,
nádtetős ház, nyaraló eladó.
További 3 db önálló építési te-
lek is kialakítható. Víz, villany,
csatorna, gáz van. Ár: 99,5
mFt Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Badacsonyban 1750 m2 ba-
latoni örök panorámás belte-
rületi építési telek 15 %-os be-
építhetőséggel, közművek-
kel eladó. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Lesenceistvándon pince-
présház eladó 4670 m2-es
zártkerti területen. A pince
térképen is feltüntetett, villany
és víz (ásott kút) van, felső
szint ráépíthető. Ár: 16,9 mFt
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában zárt üdülő-
faluban 60 m2-es, 2 szoba,
nappalis, könnyűszerkezetes,
újszerű ház önálló, 278 m2-es,
rendezett, körbekerített telek-
kel, 12 m2-es faházzal, dupla
autóbeállóval eladó. Ár: 47,9
mFt. Tel.: +36-70/3767-820_____________________________

Badacsonytomajon fullpa-
norámás, 5 szobás, 160 m2-es
ház + különálló 45 m2-es
pince-présház vízzel, villannyal,
5.000 m2-es területen teraszos
művelésű szőlővel eladó. Ár:
149 mFt. T.: +36-70/3767-820

Földszinti, egyedi fűtésmé-
rős, 3 szobás jó állapotú ta-
polcai tégla lakás eladó. Érd.:
06-30/853-9315, 06-30/426-
7833_____________________________
Sümegen kiváló állapotú, 55
m2-es 2 szobás, földszinti
társasházi lakás egyedi gáz-
fűtéssel (új kondenzációs ka-
zánnal), új hűtő-fűtő klímával
eladó. Ár: 22,9 mFt Tel.: +36-
70/376-7820

LAKÁS

Tapolca központjában 33 m2-
es panorámás lakás, liftes
házban eladó. Ir.ár: 20 mFt.
Érdeklődni: 06-20/824-7882_____________________________

Tapolcán, kiváló helyen, a
piac mellett 58 m2-es, 2 szo-
bás, 4. emeleti lakás felújítás
elótt eladó. Ár: 22,9 mFt Tel.:
+36-70/376-7820

Tapolcán, a Móricz Zsig-
mond utcában 50 m2 búto-
rozott, összkomfortos külön
bejáratú lakás 1 max. 2 fő,
gyermektelen részére kiadó.
Kisállattal nem költözhető. 1
hónap kaució szükséges, do-
hányzás nem engedélyezett.
Leinformálható, fix munka-
hellyel rendelkezők telefonál-
janak. Tel.: 06-20/578-9540_____________________________

Sürgősen keresek kiadó al-
bérletet Tapolcán a belvá-
roshoz közel, magam és 2
gyermekem részére (17 és 8
évesek). Biztos anyagi hát-
térrel rendelkezem, 100.000
Ft/hó, kaució nem akadály.
Hosszú távra szeretnék lak-
hatást biztosítani magunk-
nak. Tel.: 06-30/406-4067_____________________________

Tapolcán déli városrészben
35 m2-es albérlet kiadó 1 fő
rendezett, jövedelemmel ren-
delkező férfi részére. Tel.: 06-
30/9970-581

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

Darázs-, rovar- es rágcsáló-
irtás, nádtető lángmentesí-
tése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedvező
áron Tapolcán és környékén.
Napelemes pályázathoz is.
06-30/956-7005_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Du-
guláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mû-
szeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés.
Tel.: 06-30/6615-093 Szabó
Norbert_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, ga-
rázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást vállalok. Ingyenes
felmérés, rövid határidő. Tel.:
06-20/236-5361_____________________________

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállí-
tást. T.: 06-20/946-9678_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.:
járművek, pótkocsik, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

_____________________________

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

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatrészek,
autóalkatrészek megrende-
lésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, asz-
talosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri árnyé-
kolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, ár-
ajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munka-
végzés. 
www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/
308-1379_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás, garázstetők, par-
kettázás, lambériázás, hajó-
padlózás. Tetőtér beépítése,
gipszkartono-zás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Vízszerelést és csatorna-
rendszer kialakítást vállalok
csaptelep cserétől komplett
felújításig. janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán
és környékén. Varga Zoltán
06-70/224-1687_____________________________

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

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

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés
rakodással, ajtótól ajtóig szál-
lítjuk és igény szerint beren-
dezzük bútorait! Teljeskörű
ingatlan lomtalanítása, sze-
mételvitel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

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

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, beto-
nozás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt hor-
dás. UI: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezé-
se. 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, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivitel-
ben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka meg-
bízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mes-
ter; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése,
fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécsesek, sírtisztítá-
sok, sírfelújítások, betűvé-
sés. Szabó István kőfaragó
mester Tapolca, Bacsó B. u.
25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc- wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje, gaz-
tűzhelyek átalakítása (föld-
gáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com

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

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bo-
zótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű
ingatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése,
meglévő hálózatok felújítá-
sa. Megbízható, precíz, kor-
rekt munkavégzés, termé-
szetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos ki-
vitelezést és nem fog csa-
lódni. Villamos biztonsági fe-
lülvizsgálatok, Mérőhely ki-
alakítások, EON regiszt-rá-
ció. Elektron Villanyszere-lés
elektronvillanyszereles@
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

_____________________________

Kovács Kertgondozás. Válla-
lom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fű-nyí-
rás, favágás, sövényvágás,
bozótirtás és veszélyes fa-
vágások alpintechnikával. Ko-
vács Ferenc Gergő 06-
30/252-3264_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt le-
rakás, konyhakész és méter-
fa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Víz-fűtés szereléssel kap-
csolatos munkákat vállalok, a
kisebbektől a nagyobbakig,
rövid határidőkkel. 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_____________________________

Vállaljuk családi házak, nya-
ralók takarítását, kertjének
rendben tartását: Fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, sö-
vénynyírás, zöldhulladék
elszállítás. Érd.: 06-30/331-
3963, 06-30/637-1316_____________________________

Kisebb kőműves munkákat
vállalok Tapolcán és környé-
kén. Tel.: 06-30/456-9868_____________________________

Cserépkályhát, kemencét,
kandallót építek, javítok. A
cserépkályha lehet hőcseré-
lős illetve „patkós” is. Bontás
fejében kályhát viszek, ese-
tenként veszek. Tel.: 06-
30/644-2665_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

Napelemes rendszerek teljes
körű ügyintézése lakossági és
céges ügyfelek részére is.
Tel.: 06-70/326-0722_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron. Csempézést, járólapo-
zást, stb. Tel.: 06-20/938-8904

Fiat Seicento  SX-es 1100
cm3 eladó. Ár: 250.000 Ft.
Érd.: 06-20/2856-389_____________________________

Renault Megan DCI 1500
cm3 extrákkal 2013 évjáratú
műszakival, 130.000 Km-rel,
jó állapotban eladó. (Ábra-
hámhegy) 18 órától. És egy
7,5 m aluárbóc+16 m3 vá-
szonnal. Érd.: 06-70/237-5466

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok, stáf-
lik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók.
Vállalunk gyalulást, méretre
vágást, párkányok, lépcsőla-
pok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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 követ-
kező 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_____________________________
Jó minőségű sárgabarack
termelőtől eladó. 500 Ft/kg
árban. Balatonrendesen Júli-
us 2-tól. Tel.: 06-30/634-0673_____________________________

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_____________________________

Hordók (vörös és fehérbor-
hoz), üvegballonok fémedé-
nyek (300 és 400 l), kádak,
daráló és prés Badacsony-
lábdiban eladó. Érd.: 06-
87/431-023_____________________________

Minden csütörtökön Piac Ta-
polcán a déli elkerülőn._____________________________

Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztal-
lal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesít-
ménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, fúró-
vésőkalapácsok, kétkezes vé-
sőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempe-
vágók, állítható csőmenet-
vágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018

VEGYES oöl

JÁRMŰ

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzi-
nés dízelmotoros aggregáto-
rok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús
hintafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch –
ELU orrfűrészek 220 V, elekt-
romos kapálógépek, precíziós
szalagfűrész új 220V átmérő
250mm, hómarók, vizesvá-
gók 200-350 mm, benzinmo-
toros sterimó, Wacker dön-
gölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyen-
gető gyalugép 200 mm-es, in-
verteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűré-
szek és sövényvágók, kismé-
retű, újszerű kapálógépek, ipa-
ri szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívü-
li profi kisgépét beszámítom!
Tel.: 06-30/457-7200, 06-
87/701-018_____________________________

Búza és zab (takarmány), va-
lamint kiváló minőségű lucer-
na-, széna és zabszalma bála
eladó. Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-1461 _____________________________

Régi, 4 db-os szekrénysor
19.000 Ft-ért eladó, 400 cmx60
cm/181 cm magas. Régi típu-
sú kinyitható asztal, 2 db eladó,
kisebb 8.000 Ft, nagyobb
11.000 Ft. 4 db szürke szöve-
tű szék egyben eladó 12.000 Ft-
ért. 2 db bordó szövetű szék
egyben eladó 8.000 Ft-ért. Új-
szerű ágykeret+matrac 35.000
Ft-ért eladó. 150x207/37 ma-
gas. Tel.: 06-70/389-8292_____________________________

Iseki 16 le, Robi 8 LE Rotával
szalagfűrész élező gyári, sza-
lagfűrész tompa hegesztő,
szalagfűrész kiskőrösi 600-as,
mini dömper, körfűrész élező.
Tel.: 06-20/232-6506_____________________________

Garázsvásár minden szom-
baton 7.30-12.00 Tapolca,
Bartók Béla u. 8. sz. alatt._____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, kávéskészlet, éj-
jeli lámpa, 1 zsák kisfiúnak
való gyerek-ruha eladó Ta-
polcán. T.: 06-30/504-1660 _____________________________

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

2 db heverő, 2 db fotel, 1 db
szekrénysor, 1 db dohányzó
asztal eladó. Érd.: 06-30/298-
2637_____________________________
Mézédes kajszibarack eladó
580 Ft/kg áron. U.i.: kajszi cef-
re eladó 290 Ft/kg. Tel.: 06-
20/392-4286

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó.
Kis kályhától a kazán méretig.
T.: 06-30/520-0466_____________________________

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

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

Tűzifa kapható! Cser, 100 %-
ban hasított méterfa erdei m3,
cser konyhakész száraz erdei
m3 eladó. Érd.: 06-20/232-
6506, 06-20/452-5592

TŰZIFA )

Szakácsot, főzőasszonyt,
konyhalányt, férfi konyhai ki-
segítőt felveszünk balaton-
rendes-pálkövei üdülőbe. Mo-
bil: +36-20/943-0643_____________________________

Piacra, ruházati árusításra
tapolcai munkaerőt felveszek
éves állásra vagy nyári sze-
zonmunkára. Korrekt fizetés
Tel.: 06-20/99-28424_____________________________

Tapolcai idős édesanyám
mellé gondozónőt keresek.
Érd.: 06-30/994-7623_____________________________

Építőipari Kft. kőműves, be-
tanított kőműves illetve se-
gédmunkás kollégát keres
bejelentett 8 órás munka-
rendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Mun-
kabér megegyezés szerint.
Érd.: 06-30/455-9006, 06-
30/224-2450_____________________________

Heti 20 órában badacsony-
tomaji panzióba szobalányt
keresünk. Nyugdíjas is le-
het. Érd.: 06-20/773-0807_____________________________

Családias működtetésű sze-
zonális éttermünk meglévő fi-
atalos csapatába keresünk
FELSZOLGÁLÓ munkatársat.
További részletek és jelent-
kezés: 06-30/414-5870_____________________________

Badacsonytomaji strandra
azonnali kezdéssel lángos-
sütőt felveszünk. Kiemelt fi-
zetéssel. Érd.: 06-20/964-
3497_____________________________
Pultost kisegítőt felveszünk
kávézóba vasárnapi munka-
végzésre Káptalantóti ke-
mencés házba. Érd.: 06-
70/252-3034_____________________________

Háztartási kisegítőt keresek
badacsonyi lakásunkba, heti
1-2 alkalomra, 4-5 órás mun-
kára egész éven át. Jelent-
kezni: 06-70/935-4800 vagy
06-70/374-0080._____________________________

Építőiparban jártas, betaní-
tott munkást és kőművest al-
kalmaznék. Bér megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/744-6902

KONCERTEK ÉS ELŐADÁ-
SOK a Csigó Malomban a
VEB 2023 Kultháló Bázis
programsorozata keretében.
2022. július 04. hétfő, 18:00-
19:00 „Ismerjük meg és pró-
báljuk ki” címmel interaktív
hangszerbemutató és csalá-
di program a kecskeméti Les-
kowsky Hangszergyűjtemény
vezetője, Szilágyi Áron, ze-
nész közreműködésével. A
belépés ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. 2022.
július 08. péntek, 19:00-21:00
St.Martin koncert „A pán-
síptól a szaxofonig” címmel.
Belépőjegy 3.500 forint. Kí-
sérőprogram: ékszerbemu-
tató Szentmártoni Csordás
Ildikó egyedi készítésű ék-
szereiből. Borkóstoló a Sze-
remley Borház kínálatából.
2022. július 15. péntek 19:00-
21:00 "Ifjak a dobogón" cím-
mel a Berlinben élő és okta-
tó Csermák Éva hegedűmű-
vész által Hegymagason szer-
vezett Nemzetközi Zenei Kur-
zus növendékei mutatkoznak
be. Hegedűbemutatót tart
Sümegi Elemér hegedűké-
szítő mester. A belépés in-
gyenes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött. Borkóstoló a
Von Beőthy Pince kínálatából.
2022. július 17. vasárnap,
19:00 Paganini Est a nem-
zetközi hírű, virtuóz előadó-
művész testvérpár,- Jávor-
kai Sándor hegedűművész
és Jávorkai Ádám gordon-
kaművész-  közreműködésé-
vel. Az Est zenei házigazdája
Veisz Gábor, a Bartók Rádió
szerkesztő-műsorvezetője.
Belépőjegy: 3.500 forint Kí-
sérőprogram: borkóstoló az
Istvándy Pincészet kínálatá-
ból.

PROGRAM

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

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

-   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
-   TECHNIKUS

munkakörökbe.

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

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

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

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

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

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk: FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

Tapolcára,
a Gyulakeszi úti
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk.

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát
az alábbi email-címre küldheti:

vagy személyesen leadhatja az üzletben.
trafikallaslehetoseg@gmail.com MANDILLA

info@mandilla.hu
+36-30-9420-678

Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Munkavégzés helye:        Mandilla Panzió és Étterem,
www.mandilla.hu

KÖVESKÁL

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük

munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új munkatársainkat

teljes bejelentéssel, az alábbi munkakörökbe:ÉVES ÁLLÁSRA

SZÁLLODAI RECEPCIÓS

Pannon Sütő Kft. belföldi
fuvarozásra keres kamion
sofőrt, hétfőtől péntekig
történő foglalkoztatással

sümegi telephelyre.
Érdeklődni: Rákóczi Máriánál

a 06-30/620-2921 telefonszámon.

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY
(egyszerűsített foglalkoztatással is)

TAKARÍTÓ
(reggeles)

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

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül mozgóbér és
cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

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

Tel.: 06-30/369-0002

S.I-terápia
Fájdalommentes japán gerinckezelés
DERÉK és CSÍPŐTÁJÉKI PROBLÉMÁK

KEZELÉSÉRE!
A kezelés lényege, hogy a keresztcsont
és a csípő közötti ízületet (S.I ízület)
kimozgatjuk, feloldjuk a benne
keletkezett feszültséget, ezáltal
csökken, vagy teljesen megszűnik
a fájdalom.
NEM csontkovácsolás,
fájdalommentes, sérv, isiász,
lumbágó esetén is!

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

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

Tel.: 06-30/632-1569

Kék fény szűrős szemüveglencsék
30% kedvezménnyel!

Multifokális, egyfókuszú, fényre
sötétedő és vékonyított kivitelben is.

A részletekről érdeklődjön az üzletben.

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. július 15.

HOUSEKEEPING
VEZETŐ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

címre várunk. További információ
a +36-30/205-1078 telefonszámon

kérhető.

Révfülöp, Csárda utca 5. • Telefon: 06-20/565-08-15
Nyitvatartás: H–P.: 8–16.30,  Szo.: 8–12

Villanyszerelési anyagok, kábelek, vezetékek, szerelvények

LÁMPÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával
• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák
• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is
• Dekorációs és hangulatvilágítás• Dekorációs és hangulatvilágítás

Elektro-Téka
Villamossági szaküzlet

MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!

Jelentkezni
estmkft@strabag.com

önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése

• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása
• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

Jelentkezni lehet:

estmkft@strabag.com
Önéletrajz beküldésével az

címre!

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG

épületeinek alumínium nyílászáróit, illetve fémszerkezeteit
gyártjuk:

1 vagy 2 - műszakos munkarendben

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• LAKATOS

• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 07. 17-ig:

2022. 07. 13-ig:

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

Üzletünkbe SZÉP-kártyás fizetés, a vendéglátás alszámláról,
továbbra is lehetséges!

Pápai gépsonka
Pápai füstölt kolozsvári szalonna
Pápai juhbeles virsli
Pápai vadász felvágott
Pápai Hipster grillkolbász 300 g
(provance - indiai - mediterrán)

Sertés csontos formázott császár
Pácolt csontos tarja vödrös
(magyaros, gyrosos ízesítéssel)

1.590 Ft/kg
1.890 Ft/kg
1.690 Ft/kg

990 Ft/kg
1.750 Ft/kg

3.490 Ft/kg
2.990 Ft/kg
2.800 Ft/kg
2.340 Ft/kg

930 Ft/cs
3.100 Ft/kg

1.390 Ft/kg
2.130 Ft/kg

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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:

p.robert@innopan.hu
+36-70/322-4681

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 alábbi elérhetőségek egyikén:

- emailben: info.janhaz@gmail.com
- telefonon: +36-30/623-5828
- személyesen: Tapolcai üzletünkben (Déli elkerülő)

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATÁT:
KERESÜNKPÉNZÜGYI ASSZISZTENST

FELADATOK:
• K ő

ő ő ő

ő
ű

ő ő

imen számlák kiállítása, számlareklamációk kezelése
Kimen és bejöv számlák rögzítése, ellen rzése, feldolgozása
Bank, pénztár rögzítése
Könyvel vel való kapcsolattartás
Beszerzésben való közrem ködés (anyagbevételezés)
Kollégákkal való pénzügyi elszámolás
Telefonok kezelése
Kimen és bejöv levelezések, számlák nyilvántartása
Általános ügyintézés (posta, hegyközség, Nébih stb.)
Borászati nyilvántartások vezetése (pincekönyv)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
• ű ismeretek
•
•

• ő ő
•
•

• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely

ELVÁRÁSOK:

ELŐNY:

AMIT AJÁNLUNK:

Önálló, precíz, kreatív munkavégzés
Középfokú gazdasági végzettség
Számítógépes felhasználói szint
Angol nyelvtudás
Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

Könyvel i végzettség/fels fokú gazdasági végzettség
Hasonló területen szerzett tapasztalat
B kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye:
Jelentkezni lehet:

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
konyveles@borkereskedes.hu e-mail címen,

info@villapatzay.hu email címen vagy a 06-30/611-6038 telefonszámon.

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

, 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./26.  2022. július 2.
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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

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

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

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

Lipóti Pékség Kávézó
ÚJDONSÁGAINK:

Jegeskávé fagyival
HAMBURGER

Magyar kézműves jégkrém
Sose feledd: A Lipótiba járni nem luxus, hanem bölcsesség!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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

Jelentkezz még ma!
06-20/9292-430, 06-88/400-453

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó

Autóipari operátor – 247.000 Ft/hó

Targoncavezető – 276.000 Ft/hó

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – Alapbér 310.000 Ft/hó

2 műszakos lehetőségek

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

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

cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és
300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Választható műszakbeosztások:

3 műszak, folyamatos műszakrend, 12 órás beosztás
műszakpótlékok – de. 10%, du. 20%, éjszaka 40%, cafeteria,

teljesítményprémium, gyerekek iskolakezdési támogatása, 13. havi juttatás

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

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

Operátor – kézi szerelő, Üzemi anyagmozgató,
Üzemi kisegítő

alapbér 224.000-246.000 Ft/hó

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo, vállalkozói
szemléletu

munkatársakat

GYERMEKEKNEK IS!
AZ ÖN LÁBA EGÉSZSÉGES?

Javasoljuk Önnek, hogy vegyen részt a PODIART
számítógépes talpvizsgálaton, mert számítógép segítségével

állapítjuk meg lábának elváltozásait.

Többszörös nagydíjas magyar termék!
Teljesen egyénre szabott készítés. Megelőzésre is,

hogy ne legyen fájdalmas derék, térdpanasza.
Sarokcsont kinövésre is!

Futóknak, focistáknak, túrázóknak egyedi betét.

ÁNYOSI JUDIT, TAPOLCA, BEJELENTKEZÉS: 06-20/364-0288

EGYEDI TALPBETÉT

A balatongyöröki

munkatársat keres
éves állásra

Hotel Panoráma

munkakörbe.

KONYHAI
KISEGÍTŐ

Jelentkezés:
info@hotelpanorama.hu

e-mail címen vagy
a 06-30/552-1632

telefonszámon.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

2022. JÚLIUS 15-22. SZABADSÁG MIATT ZÁRVA!

NYITÁS A HÉTEN!

Nyitástól 2 héten keresztül mindenre
10% kedvezményt adunk!

Minden vásárlónknak ajándék
meglepetéssel kedveskedünk.

Ruházati termékek, cipők, játékok,
konyhafelszerelések, lakáskiegészítők,

kisállat felszerelések, autós kiegészítők.
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