A Jánház Kft. tapolcai üzletébe

árukiadó, targoncás
munkatársat keres!
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)

NAPELEM
Köveskáli Káli Art Inn panziónkba
keresünk munkájára igényes, precíz

SZOBAASSZONYT

éves állásra 8 órás munkarendben.
Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével
a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.
További információ: +36-30/922-8715

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

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

JÚLIUSBAN
HATALMAS AKCIÓ
A GRÁCIÁBAN!

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás
végzettség
Elvárások: -- Középfokú
Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes
jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),
vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)
- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan fejlődő
Amit kínálunk: vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.
Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék
E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

Feladatok:

Érdeklődni:

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
p.boglarka@innopan.hu
Telefon:
+36-30/1600-622

Folly Arborétum - Badacsonyörs

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

Elvárások, feladatok:
• online hivatali ügyintézés • Excel profizmus • naptárkezelés
• ügyfélkapcsolat • találkozók szervezése • költségjelentések
feldolgozása • találkozói jegyzőkönyv készítés
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HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,
ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS

Kereskedelmi asszisztens

Ft/db

+36-30/896-8818

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• LAKATOS
• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
Jelentkezni lehet:
Önéletrajz beküldésével az
estmkft@strabag.com címre!

Épületkarbantartás és üzemeltetési feladatok ellátására keresünk önállóan
dolgozni tudó, munkájára igényes munkatársakat az alábbi szakterületekre:
• épületgépész szerelő (víz-, gáz-, fűtés) szakmunkást,
• villany és/vagy klímaszerelő szakmunkást
(későbbiekben továbbképzési lehetőség),
• festő, burkoló vagy kőműves szakmunkás

498 Ft/l

558 Ft/l

279
Ft/db
558 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

299
Ft/db
906 Ft/l

0,5 l

359
Ft/db
718 Ft/l

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

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, jelentkezzen
munkaidőben a +36-30/643-7325 telefonszámon vagy küldje meg szakmai
önéletrajzát az info@fabitherm.hu e-mail címre.

bankkártyás fizetés lehetséges.

Operátor – 247.000 Ft/hó
Választható műszakbeosztások:

Raposkán
négy darab,
önkormányzati
tulajdonú
közművesített
építési telek eladó.
A telkekről
a részletes
információk
a www.raposka.hu
honlapon
megtekinthetők.

Kimenő számlák kiállítása, számlareklamációk kezelése
Kimenő és bejövő számlák rögzítése, ellenőrzése, feldolgozása
Bank, pénztár rögzítése
Könyvelővel való kapcsolattartás
Beszerzésben való közreműködés (anyagbevételezés)
Kollégákkal való pénzügyi elszámolás
Telefonok kezelése
Kimenő és bejövő levelezések, számlák nyilvántartása
Általános ügyintézés (posta, hegyközség, Nébih stb.)
Borászati nyilvántartások vezetése (pincekönyv)
Önálló, precíz, kreatív munkavégzés
Középfokú gazdasági végzettség
Számítógépes felhasználói szintű ismeretek
Angol nyelvtudás
Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

SZAKÁCS
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
KONYHALÁNY

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

Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – 310.000 Ft/hó
műszakpótlékok – du. 26%, éjszaka 49%, cafeteria 23.000 Ft/hó,
teljesítményprémium, magán-egészségügyi biztosítás, 13. havi juttatás

2 műszakos lehetőségek
Operátor – kézi szerelő, Üzemi anyagmozgató,
Üzemi kisegítő
alapbér 224.000-246.000 Ft/hó
műszakpótlékok 40%, cafeteria 150.000 Ft/év,
jelenléti bónusz/teljesítményprémium

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Jelentkezz még ma!
06-20/9292-430, 06-88/400-453
M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

2022. JÚLIUS 15-22. SZABADSÁG MIATT ZÁRVA!

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

FIGYELEM!

munkakörbe
• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel
ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

Előny:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
MIKRO-KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
CIVILSZERVEZETEK KÖNYVELÉSÉT,
PÁLYÁZATOK FIGYELÉSÉT ÉS
MEGÍRÁSÁT VÁLLALJA.

CÍM: TAPOLCA, BATSÁNYI UTCA 8.
ÉRD.: 06-70/391-2318

Feladatok: gépek beállítása (betanulási idő biztosított)
Elvárások: műszaki érzék, jó kézügyesség
Juttatások:
• versenyképes bérek
• emelt műszakpótlék: délutános: 20%, éjszakai: 50%
• 13. havi fizetés
• havonta béren kívüli juttatás
• iskolakezdési támogatás
• ingyenes céges buszjárat Tapolcáról és környékéről
• saját autóval történő munkába járás támogatása (15 Ft/km)
Önéletrajzát az alábbi címre várjuk: HE-PA Hungary Plast Kft.,
8284 Nemesgulács, József Attila út 80.
E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu. További információ: Treutz Erika
Tel.: 06-87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-14.30 óráig)
www.hepahungary.hu

SZÁLLODAI RECEPCIÓS
Mandilla Panzió és Étterem, KÖVESKÁL
www.mandilla.hu

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

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

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

Tel.: 06-20/530-7555

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ
KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása
• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• raktári adminisztrációs feladatok ellátása
Jelentkezni önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:
estmkft@strabag.com

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Tevékenység a Dunántúlon.

Feladatok:

teljes bejelentéssel, ÉVES ÁLLÁSRA az alábbi munkakörökbe:

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

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Aquametodika Kft.

munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új munkatársainkat

Munkavégzés helye:

2022. 07. 16. és 2022. 07. 23.

• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

MANDILLA

KÖNYVELŐ IRODÁNK

Gépbeállítókat, 2 és 3 műszakos munkarendbe

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;
• Havi, negyedéves és éves pénzügyi kimutatások készítése;
• Mérlegelemzések, jelentési csomagok készítése;
• A hatályos adójog és kereskedelmi jog szerinti számviteli kérdések vizsgálata,
elszámolási és értékelési különbözetek megállapítása, aktuális és halasztott adók
kiszámítása és könyvelése;
• Belső interfészek, revizorok és adótanácsadók kapcsolattartója;
• Készítsen feljegyzéseket, például részvényértékelést, HF értékelést és még sok mást
a főkönyvben;
• Áfa-előleg bevallások előkészítése vagy elkészítése;
• Különféle egyeztetési munkák, beleértve a vállalatközi egyeztetéseket is;
• Közreműködés a számvitel területére vonatkozó belső szabályzatok, szabványok
meghatározásában;
• BMD vállalatirányítási rendszer számviteli moduljának aktív kezelése.
Csapatunkban a helye, ha:
• Rendelkezik MS Office (Word, Excel) napi felhasználói szintű ismeretekkel;
• Közép szintű angol VAGY német nyelvtudással rendelkezik, amelyet aktívan tud
használni;
• Pénzügy- és számviteli képesítéssel rendelkezik;
• Legalább 2 év releváns munkatapasztalattal rendelkezik;
• Precíz, megbízható és strukturált a munkavégzése;
• Csapatban jól együttműködő.
Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
• Azonnali munkakezdés;
• Bérezés megegyezés szerint;
• Cafeteria;
• Munkába járási támogatás.

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

Elvárások:

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük

LEENDŐ ÉS MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

Nemesgulácsi műanyagfeldolgozó üzemünkbe keresünk:

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

Keszthely, Külső Zsidi út 8.

RAKTÁROS

AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely
Munkavégzés helye: Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
Jelentkezni lehet: konyveles@borkereskedes.hu e-mail címen,
info@villapatzay.hu email címen vagy a 06-30/611-6038 telefonszámon.

Hungary Plast Kft.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

egyműszakos munkarendbe

TAPOLCAI IRODÁNK FIATALOS, LENDÜLETES CSAPATÁBA
KERESÜNK 2 FŐ AGILIS, VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ,
ÉRETTSÉGIVEL, GÉPJÁRMŰVEL ÉS JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ KOLLÉGÁT. JELENTKEZNI: 06-70/391-2318

HE-PA

Targoncavezető – 276.000 Ft/hó

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

• Könyvelői végzettség/felsőfokú gazdasági végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

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

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

• Könyvelő munkakörben

ELŐNY:

0,33 l

www.facebook.com/nhszcsobanc

Minden szakterülethez szükséges „B” kat. jogosítvány és vezetési gyakorlat.
Munkavégzés helye változó. Azonnali kezdés, folyamatos éves foglalkoztatás.
Bérezés megegyezés szerint, próbaidőt követően pozitív szakmai és emberi
megítélést követően akár kiemelt kereseti lehetőség!

ELVÁRÁSOK:

Ft/db

www.nhszcsobanc.hu

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG
épületeinek alumínium nyílászáróit, illetve fémszerkezeteit
gyártjuk:
1 vagy 2 - műszakos munkarendben

Email: barathservice@gmail.com

FELADATOK:

•
•
•
•
•

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

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

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATÁT:
PÉNZÜGYI ASSZISZTENST KERESÜNK
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06-30/686-6463 • 06-20/585-5117
Plastic-Roll Bt.

3 műszak, folyamatos műszakrend, 12 órás beosztás

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
p.robert@innopan.hu
Telefon:
+36-70/322-4681

Tapolca, Fo tEr 2.

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

XXVIII. évf./27. 2022. július 9.

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 értékesítési csapatunkat az alábbi pozícióban:

gázkészülék szerelő mester
Mobil: 06-30/501-6792

ingyenes hetilap

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

Álláshirdetés

SZUNYOG SÁNDOR
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

Német minőség kedvező áron.

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:
TAKARÍTÓNŐ • PULTOS
VEZETŐI ASSZISZTENS

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

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

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

- ajánlatok készítése
- fuvarszervezés
- idegennyelvi ismeret (angol, német) előnyt jelent

KÖLCSEY Nyomda Kft.

Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

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

ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ
1 FŐ BÁNYAMESTER

- munkavégzés 1 vagy 2 műszakos munkarendben
- versenyképes jövedelem
- családias munkakörnyezet

1-1,5 évig tartós! Nincs mellékhatás!
Évenként lehet ismételni!
Egész arc, toka, nyak.
Kovács Ágnes Gyöngyvér +36-30/318-1984

+36-70/427-3571

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

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

Operátor (betanított munka)

50% kedvezménnyel!
45.000 Ft/2 alkalom

CÍMKÉK
RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ

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:

Nagy intenzitású
mikro fókuszált
ultrahang kezelés
(fájdalommentes, tű nélküli!)

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

, Batsányi u. 1.

Álláshirdetés

+36-30/838-2101
+36-30/997-3049
Ingatlanpont Kft.
Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal
rendelkezo, vállalkozói
szemléletu
munkatársakat
keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

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

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

• Lakatos

• Hegesztő

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Hegesztői képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Minősítés nem feltétel
• Hegesztői gyakorlat előny
• Két műszakos munkarend vállalása
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értekbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közvetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Lesencetomaj zártkerti részén
1250 m2-es telek, újjáépítendő
hétvégi házzal eladó. Ir.ár: 2,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
Balatonra és a tanúhegyekre panorámás 750 m2-es zártkerti,
művelés alól kivont terület eladó.
Ir.ár: 4,2 mFt Tel.: 06-20/9156635
Sümegen várra panorámás szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló családi ház eladó. Ir.ár: 12,2 mFt Tel.: 0620/915-6635
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, amerikai
konyhás, központi fűtéses családi ház 2 garázzsal, pincével kb.
1000 m2 telekterülettel eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/9156635
Tapolca központjában 1. emeleti 1+2 fél szobás, jó közepes
állapotú társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 29,5 mFt T.: 06-20/9156635
_____________________________
Készpénzes azonnali fizetéssel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. T.: 0620/959-6293
Török Tamás
_____________________________

_____________________________

Eladó Tapolcán, Batsányi utca
34-ben a tópart mellett kis családi ház cserépkályha és gáz fűtéssel. Ir.ár: 16 mFt Érd.: 0630/2932-925
_____________________________
Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy
kiadót), nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfeleim részére Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Káli-medencében, Művészetek Völgyében, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac
térnél) Köszönettel, Bódis Péter _____________________________
Tapolcán, központhoz közel, 4 lakásos téglaépítésű társasházban,
2 éve felújított, magasföldszinti, összközműves, 45 m2 lakás
eladó zárt udvar, garázs, pince és
padlásrész tárolóval. Ir.ár: 25
mFt Tel.: 06-20/949-2266, naponta
8-20 között.
_____________________________
Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan, belső ügyfélkörnek történő kiajánlással is. Hívjon, 24
órán belül felvesszük a kapcsolatot Önnel! Tel: +36 70
376_____________________________
7820
Badacsonytördemicen 7723
m2-es belterületi, üdülőövezeti
telek 15%-os beépíthetőséggel
eladó. Kialakítható 4-7 db önálló telek is! Ár: 65 M Ft Tel: +36
70 376 7820

Zalakarosi fürdőtől 1500 mre, Galambokon 160 m2-es, 4
szobás, dupla komfortos, dupla
garázsos, nagyon jó állapotú
családi ház 60 m2-es tetőtér-beépítési lehetőséggel, 872 m2
telken szép, rendezett kerttel
eladó. Ár: 38,9 M Ft. Tel.: +3670/3767-820
_____________________________
Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és környékén, Veszprém megyében lakást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel:_____________________________
+36 70 376 7820
Balatonedericsen 1.326 m2,
részben panorámás, művelésből
kivont (nem kell kifüggeszteni)
jól megközelíthető zártkerti ingatlan, térképen is feltüntetett
68 m2-es felújítandó pinceprésházzal, villannyal, közel a faluhoz eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel:
+36_____________________________
70 376 7820
Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es, minőségi anyagokból igényesen, teljesen újjáépített, 2 háló + nappalis, konyhaétkezős családi ház, beépített,
felszerelt konyhával, 323 m2-es
telken eladó. Ár: 79,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820
_____________________________
Eladó 4 szobás családi ház Tapolcán vagy kisebbre cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 0620/257-5262
_____________________________
Lesencefalun panorámás kilátású hegyi pince szőlőterülettel
eladó. Ir.ár: 40 mFt Tel.: 0630/452-5830
_____________________________
Eladó Tapolca-Diszel Miklós út
20 sz. családi ház 827 m2 telken
gázkazán+fatüzeléses kazán
van 2 szoba, fürdőszoba, konyha spejz, előszoba, terasz, közepes állapotú. Ir.ár: 35 mFt
Érd.: 06-30/4630-198, 0630/232-2091

LAKÁS
Sümegen kiváló állapotú, 55
m2-es 2 szobás földszinti társasházi lakás egyedi gázfűtéssel
(új kondenzációs kazánnal), új
hűtő-fűtő klímával eladó. Ár:
22,9_____________________________
M FT Tel: +36 70 376 7820
Tapolcán kiváló helyen, a piac
mellet 58 m2-es, 2 szobás, 4.
emeleti lakás felújítás előtt eladó. Ár: 21,9 M Ft Tel: +36 70
376_____________________________
7820
Hévízen nagyon jó helyen, liftes,
belső kertes társasházban, 1.
emeleti, 55 m2-es, 2 szobás, erkélyes, kiváló állapotú lakás, a
ház alatti mélygarázsos parkolóval együtt eladó. Ár: 55,9 M Ft
Tel: _____________________________
+36 70 376 7820
Tapolcán, a Dobó lakótelepen
egy 48 m2-es 1,5 szobás lakás
eladó a IV. emeleten. 19,2 mFt
Tel.:_____________________________
06-30/656-7451
Városközpontban 1,5 szobás,
erkélyes, I. emeleti lakást keresek Tapolcán. Tel.: 06-70/5663737
_____________________________
Eladó Tapolcán egy 65 m2-es,
földszinti, társasházi lakás. Teljesen felújított állapotban, azonnal költözhető. Tel.: 06-30/5782051

KIADÓ
Tapolcán, a Móricz Zsigmond
utcában 50 m2 bútorozott, összkomfortos külön bejáratú lakás
1 max. 2 fő, gyermektelen részére kiadó. Kisállattal nem költözhető. 1 hónap kaució szükséges, dohányzás nem engedélyezett. Leinformálható, fix
munkahellyel rendelkezők telefonáljanak.
Tel.: 06-20/578-9540
_____________________________
Tapolcán déli városrészben 35
m2-es albérlet kiadó 1 fő rendezett, jövedelemmel rendelkező férfi részére. Tel.: 06-30/9970581_____________________________
Kiadó padlástéri 2 szobás lakás
dolgozóknak Badacsonytomajon._____________________________
Tel.: 06-30/562-1008
Eladó frekventált helyen, Berzsenyi utca 13-ban, I. emeleti,
57 m2-es, 2 szobás, 2 erkélyes,
külön mellékhelyiségekkel,
spejzzal, egyedi gázfűtéses, alacsonyrezsijű lakás. Óvoda,
gyógyszertár, iskola közel, helyijárat megálló 50 m-re 10
percre a nagyobb hipermarketek. Tel.: 06-20/491-3253

ÜZLETHELYISÉG
Zalahaláp központjában 39 m2es, 3 helyiségből álló üzlethelyiség, önálló épület, eladó. Ár:
4,9 _____________________________
M Ft Tel: +36 70 376 7820
Tapolca Fő utcáján frekventált
helyen 80 és 50 m2-es üzlethelyiség irodának is kiválóan alkalmas június 1-től kiadó. Érd.:
06-30/9944-966

SZOLGÁLTATÁS
Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése.
Reklám feliratú ponyvák készítése, feliratozása. Kölcsey
Nyomda, Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 414678,_____________________________
06-20/980-8059
Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favédelem.
T.: 06-30/2270-717
_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napelemes pályázathoz is. 0630/956-7005
_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Duguláselhárítás, kamerás állapotfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése. Vezetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu
_____________________________
Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Tel.: 0630/6615-093
Szabó Norbert
_____________________________
Ács-állványozással kapcsolatos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, garázsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást vállalunk. Tel.: 06-30/700-7730, 0630/464-1461
_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. Ingyenes felmérés, rövid határidő. Tel.: 0620/236-5361
_____________________________
Költöztetést vállalok rakodással
és egyéb áruszállítást. T.: 0620/946-9678
_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: járművek, pótkocsik, alvázak, kerítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023
www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________

_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.:_____________________________
06-20/9844-667
Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rendszerek karbantartását, felújítását, átalakítását. Sóstai László
Érd.:_____________________________
06-30/901-5011
Homokfúvás, felnik elektrosztatikus porfestése, garanciával! Háromi Zsolt, 06-30/6178008
Lesenceistvánd
_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 0630/262-0037
www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________
Kerékpárszerviz a Bringacentrumban javítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, autóalkatrészek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 0620/216-7667
_____________________________
Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, kerti faházak, bútorok gyártása, beszerelése, asztalosmunkák elvégzése. T.: 0630/387-8281
_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók 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 számlaképesen. T.: 0630/812-2155

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu,
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/
308-1379
_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők készítése, javítása, bádogozás, garázstetők, parkettázás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkartonozás. Kiülők készítése. T.: 0670/344-7787
_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Tetőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás, bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 0670/600-7729
_____________________________
Vízszerelést és csatornarendszer kialakítást vállalok csaptelep cserétől komplett felújításig.
janoskiss2143@gmail.com Tel.:
06-30/970-8012
_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felületkezelése, kerítés és házlábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga
Zoltán 06-70/224-1687
_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton szerelés, kültéri homlokzat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen. Ingyenes árajánlat. T.: 0630/975-8484
_____________________________
Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők készítése, héjazatcsere, régi
tetők felújítása, javítása, bontása, terasztetők, kocsi beállók,
kiülők készítése. T.: 06-70/5020613
_____________________________
Épületgépészet, víz-gázfűtésduguláselhárítás, javítás-karbantartás-új rendszerek kiépítése. Balogh Zsolt. E-mail:
balogh.zsolt0910@gmail.com,
Tel.:_____________________________
06-20/5355-027
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rakodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
Parasztházak, pincék, gazdasági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.:_____________________________
06-30/529-9216
Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függönyszegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 0630/315-6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16 óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak építése, fa és fal külső és belső festése, bontás, sitt hordás. UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/8122155
_____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrendszerek javítása, lakatosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mérőhely kivitelezése. T.: 0620/348-2726,
06-20/230-6680
_____________________________
Lomtalanítás! Lakások, nyaralók, garázsok, udvar teljes
körű lomtalanítása, pincétől a
padlásig rakodással, minden
fajta hulladék elszállítás. Igény
szerint ingatlan takarítással.
Tel.:_____________________________
06-30/812-2155
Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csaptelepek cseréje, gaztűzhelyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 Email: barath6912@gmail.com

Síremlékek garanciával, minőségi olasz gránit alapanyagokból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vállaljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu
Tel.:_____________________________
06-20/421-5079
Gázkészülékek szervize! Gáztűzhelyek beüzemelése, javítása. Továbbá konvektorok, kazánok, vízmelegítők, nagykonyhai gázüzemű berendezések javítása, villany- és gázbojlerek
vízkőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek karbantartása. Szántói László gázszerelő T.: 0620/520-2465
_____________________________
Műkő, márvány, gránit, síremlékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfelújítások, betűvésés. Szabó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321620_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés, gázkészülékek cseréje, engedélyezetése, beüzemelése, gázfogyasztás optimalizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Energetikai, műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Remeha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350904;_____________________________
email: jucka67@t-online.hu
Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve járólapozást és csempézést vállalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék.
_____________________________
Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszélyes fák kivágását, zöldhulladék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155
_____________________________
Villanyszerelés! Új építésű ingatlanok teljes körű villamos hálózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, természetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivitelezést és nem fog csalódni. Villamos biztonsági felülvizsgálatok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanyszerelés elektronvillanyszereles@
gmail.com
06-30/984-6645
_____________________________
Kovács Kertgondozás. Vállalom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fű-nyírás, favágás, sövényvágás, bozótirtás és veszélyes favágások
alpintechnikával. Kovács Ferenc_____________________________
Gergő 06-30/252-3264
Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok teljeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
Víz-fűtés szereléssel kapcsolatos munkákat vállalok, a kisebbektől a nagyobbakig, rövid határidőkkel. Kenyeres Viktor +36
30/881
18 74
_____________________________
Villanyszerelés. Gyors és igényes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com
FB.:_____________________________
KG Elektro
FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák kivágása Alpintechnikával, Faápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
E-mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 KardosAlpin
- Kardos Gergő e.v.
_____________________________
Szigetelés és kőművesmunkát
vállalok. Tel.: 06-30/907-4167

Vállaljuk családi házak, nyaralók takarítását, kertjének
rendben tartását: Fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás, zöldhulladék elszállítás. Érd.: 06-30/331-3963,
06-30/637-1316
_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kandallót építek, javítok. A cserépkályha lehet hőcserélős illetve „patkós” is. Bontás fejében
kályhát viszek, esetenként veszek.
Tel.: 06-30/644-2665
_____________________________
Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Uitt: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.:_____________________________
06-30/240-3900
Reiki kezelés, stresszoldás, lelki blokkolás, aura tisztítás, feltöltés, védelem, csakra tisztítás,
harmonizálás, lakás tisztítás,
jóslás, életfeladat kidolgozás. Keressen bizalommal. Judit 0620/495-7011
_____________________________
Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Tel.:_____________________________
06-20/938-8904
KLÍMASZERELÉS, telepítés,
tisztítás, karbantartás. Villanyszerelés, hálózat felújítás,
vezetékek, szerelvények cseréje._____________________________
Tel.: +36-20/425-4468
Eine fleißige Frau übernimmt
Garten- und Hausarbeiten im
Umkreis von 15 km von Tapolca entfert. Anfragen unter:
06-70/228-1810
_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármilyen magasban végezendő munka 20 méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 0620/563-6767

JÁRMŰ
Eladó egy Citroën Xsara kombi,
20 éves, felújított állapotban.
Friss műszaki engedéllyel, amit
2 évre kapott meg. Vételár:
350.000.-Ft Érdeklődni a
+36702837492
számon.
_____________________________
Malaguti Password 250 cm3es nagytestű, nagykerekű 2005ös évjáratú robogó 41.000 kmrel, kitűnő állapotban eladó.
Tel.:_____________________________
06-20/347-1276
Trabant 60 l-es kombi cabrió 12
V-os önindítóval-papírok nélkül
eladó. Ir.ár: 65 eFt Érd.: 0620/942-6948

VEGYES oöl
Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított faanyagok, gyalult deszkák, OSB lapok, stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, folyamatosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, párkányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/4372423, 06-20/277-1256, 0620/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________
Magas humusztartalmú, jó minőségű termőföld eladó. T.: 0620/9553-267
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó Tapolcán, helyszíni felrakással vagy kiszállítással is kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08
_____________________________
Galaktika magazinok eladók
(lehetőleg egyben)! A következő számok: 29, 31-32, 37, 45-48,
50-51, 53-61, 63-64, 69, 71, 73,
77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99,
101, 103, 105-107, 109, 111,
113, 178, 182-195, 198-219,
236, 242, 244, 251, 254, 257,
259. Összesen 87 szám. 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 Július 2-tól.
Tel.:_____________________________
06-30/634-0673
Vásárolok magas áron dunnákat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bútorokat, festményeket, porcelánokat, faliórákat, hagyatékból maradt tárgyakat. T.: 0630/469-1461
_____________________________
Vadonatúj fitness- és fogyasztógépemet áron alul eladnám.
Tel.:_____________________________
06-87/322-555
Tapolcán bontott baluszter
műkő korlát (55db) eladó. Ir.ár:
55.000 Ft Tel.: 06-30/453-6334

Tükörbársony kanapé, testmasszírozó, kávéskészlet, éjjeli lámpa, 1 zsák kisfiúnak való
gyerekruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660
_____________________________
2 db heverő, 2 db fotel, 1 db
szekrénysor, 1 db dohányzó asztal eladó.
Érd.: 06-30/298-2637
_____________________________
Ábrahámhegyen hagyatékból
eladó 2 db 5 részes szekrénysor,
2 db ágy ágynemű tartóval, 2 db
komplett konyhabútor, 1 db kihúzható rekamié, 3 db hűtőszekrény, 1 db mosógép. Tel.:
06-30/453-6334
_____________________________
Puli kiskutya eladó (lány). Keresi
szerető gazdiját. Tel.: 06-30/9462533
_____________________________
Reális áron eladó bútorok, gyapjútakarók, párnák, ülőgarnitúrák.
Tel.:_____________________________
06-70/570-8029
Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagyméretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asztali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lombszívó 75 cm széles, talajfúró benzinmotoros, Honda benzinmotoros zagyszivattyú újszerű, Wacker benzinmotoros aszfalt-betonvágó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-25 KW, kézi parkettázó fűrész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírótraktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és téglavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövényvágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vágók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-30/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Elektromos kerékpárok, io elektromos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bomag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jonsered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempevágók, csendes ágdaráló 220V eladó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, érdeklődjön! Hibás kisgép akkuk javítása cellacserével! Tel.: 0630/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvényházas szekrényes 220/380V, kúpos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyümölcs- és ágdarálók , villanymotorok 220/380V, mini gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Maruyama slagos permetező, lombszívó-fúvó gépek, benzinmotoros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapálógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elektromos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipszkartoncsavarozók, 16 funkciós faipari barkácsgép, elektromos újszerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kismerülésű vitorlás hajótest horgászcsónaknak eladó. Tel.: 0630/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Eladó tökéletes állapotban lévő
dupla svertes vitorlás teljes felszereléssel. Elektromos motorral, akumulátorral és sólyakocsival együtt. Engedély nélkül is
használható. Tel.: 06-20/3924286
_____________________________
Kiskocka bála zabszemes eladó.
900_____________________________
Ft/db Tel.: 06-20/3382-260
Sárgabarack eladó Lesencefalun. 600 Ft/kg Tel.: 06-20/3382260_____________________________
Vásárolnék minden típusú
Simpson motort, alkatrészeket,
működésképtelent is. És egyéb
régi kis- es nagy motorokat. T.:
06-30/3333-978

A tapolcai piacon kiscica is kapható. Kérem pénteken keressen
meg. A szokott helyen és időben.
Hívjon.
Tel.: 06-30/533-3964
_____________________________
Árpa_____________________________
eladó. Érd.: 06-20/517-9082
Műanyag boros tartályok eladók. 300 l=30.000 Ft, 600
l=60.000 Ft. Tömlővel, csappal.
Tel.:_____________________________
06-30/469-2223
Alig használt 2 tűágyas Veritas
kötőgép tartozékokkal eladó.
Ir.ár: 28 eFt. Fatőkés nagy versenyzongora eladó. Irár: 55 eFt.
Nagyméretű kutyaól eladó. Ir.ár:
19 eFt. Nagyputtonyos betonkeverő, motor nélkül eladó. Ir.ár:
19 eFt.
Érd.: 06-20/942-6948
_____________________________
Sárgabarack eladó Tapolcán, a
Halápi út 25-ben. Tel.: 0620/918-0148
_____________________________
Vásárolnék horganyzott kádakat kicsit, nagyot, fateknőt, fa
melencét, disznóvágó bontó
asztalokat, lábasokat, fazekakat,
zsíros véndőt, porcelánokat és
egyéb régi tárgyakat. Tel.: 0630/769-2447
_____________________________
Nagy olasz kapálógép M10-es eladó. Uitt: 5 ha fenyves erdő 60
éves_____________________________
eladó. Tel.: 06-30/296-3313
Sencor mobilklíma 63.000 Ft-ért
és egy asztali klíma 5.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-30/270-5596

TŰZIFA )
Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolással eladó. Tel.:
06-30/812-2155
_____________________________
Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis kályhától a kazán _____________________________
méretig. T.: 06-30/520-0466
Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kapható, konyhakészen. Fenyő széldeszka léces és széles szállítás.
Tel.:_____________________________
06-20/9469-678
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791

ÁLLÁS -,

Badacsonyi munkahelyre keresek ABC-be és Bisztróba
állandó és beugrós munkatársakat árufeltöltő, placcos,
konyhai kisegítő munkakörbe.
Korrekt fizetést, étkezést biztosítunk. Nyugdíjasok vagy
diákok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni: 06 30 696 2707
vagy_____________________________
06 30 527 8470
Szakácsot, főzőasszonyt, konyhalányt, férfi konyhai kisegítőt
felveszünk balatonrendes-pálkövei üdülőbe. Mobil: +3620/943-0643
_____________________________
Piacra, ruházati árusításra tapolcai munkaerőt felveszek éves
állásra vagy nyári szezonmunkára. Korrekt fizetés Tel.: 0620/99-28424
_____________________________
Építőipari Kft. kőműves, betanított kőműves illetve segédmunkás kollégát keres bejelentett 8 órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biztosított. Munkabér megegyezés
szerint. Érd.: 06-30/455-9006,
06-30/224-2450
_____________________________
Heti 20 órában badacsonytomaji panzióba szobalányt keresünk. Nyugdíjas is lehet. Érd.:
06-20/773-0807
_____________________________
Badacsonytomaji strandra
azonnali kezdéssel lángossütőt felveszünk. Kiemelt fizetéssel.
Érd.: 06-20/964-3497
_____________________________
Pultost kisegítőt felveszünk kávézóba vasárnapi munkavégzésre Káptalantóti kemencés
házba.
Érd.: 06-70/252-3034
_____________________________
LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres tapolcai telephellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224
_____________________________
LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres tapolcai telephellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224

Építőiparban jártas, betanított
munkást és kőművest alkalmaznék. Bér megegyezés szerint._____________________________
Tel.: 06-30/744-6902
Nemesvitai kertészetbe betanított munkára női munkatársat
keresünk.
Érd.: 06-30/424-7094
_____________________________
Tapolcai idős édesanyánk mellé gondozónőt keresünk. Tel.: 0630/9947-623
_____________________________
Munkalehetőség! Nyári szezonra keresünk segítséget többféle munkakörbe (pultos/placcos, konyhai kisegítő/ takarító,
lángossütő stb.) magas fizetésért.
(Akár "beugrós"- ként is) Mindenre betanítunk! Diákok, pályakezdők, nyugdíjasok, dolgozni
akaró- és tudó megbízható segítségeket várunk. Cserébe magas fizetést és korrektséget, biztosítunk. Bérezés: hozzáállástól és
szorgalomtól függően. 350 000450 000 Ft/hó. (+útiköltség+ jutalom) (Bejelentett munka). Részletekről információkat Tel.: 0630/357-77-88-as telefonszámon
adunk. Szeretettel várunk a csapatunkba!

OKTATÁS
Kutyaiskola! Tapolca Agility
kutyaiskola engedelmes és Agility képzés indul. Jelentkezés folyamatos. Tel.: 06-70/570-8029

KÖZLEMÉNY
Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 0683/311-382,
06-30/375-2734
_____________________________
Dr. Köröskényi Kálmán július
18-tól szeptember 4-ig szabadság miatt zárva. Nyitás: szeptember 5-e, hétfő.

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

A Tapolcai Hírözön terjesztésére Nyirádra, Monostorapátira, Kisapátira, TaliándörögLapostetők, garázsok vízszigetelését,
dre, Szentbékkállára helyi újbitumenes
tetők javítását, hozzátartozó
ságkihordót keresünk. Érd.:
bádogos
munkák
kivitelezését vállaljuk.
személyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06- Tel.: 06-30/560-9520
20/980-8059
munkaidőben
_____________________________
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
Révfülöpi egész évben nyitva
2 műszakos munkarendbe
tartó étterembe felszolgáló, szakács, konyhai kisegítő kollégát
gépkezelő
keresünk.
Érd: 06-70/428-1800
_____________________________
munkakörbe
Tapolcai Pizzériába éves állás2 fő munkatársat keres.
ra akár azonnali kezdéssel, szak- Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
képzett, gyakorlattal rendelkező
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
szakácsot felveszünk. Tel.: 06Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
70/945-2008
_____________________________
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
Szigligeti éves üzemelésű Ba06-30/268-9015 telefonszámon lehet.
kos Vendéglő és Grillkert keres
kreatív szakmájára is igényes
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegítőt, pultos-felszolgá2 műszakos munkarendbe
lót – akár részmunkaidőben is
2 fő
– gasztronómiát szerető kezdők
női
gépkiszolgáló
beiskolázását elősegítjük. T.:
munkatársat keres.
06-30/9945-040
_____________________________
Iparszerű
termelésben
szerzett
tapasztalat
Betonkeverő üzembe keverőst
előnyt
jelent.
keresünk gyakorlat nem szükséges. Mixerre sofőrt felve- Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
szünk.
Tel.: 06-30/685-6424
_____________________________
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.
Gyulakeszin a Bak vendéglőbe
éves állásra szakácsot keresünk.
Szállást, étkezést és kiemelt
bejelentett bért biztosítunk. Jelentkezni e-mailben gyulakft@
caspian.hu Telefonon: 06-20/2910895, vagy személyesen a nyitvatartási
időben.
_____________________________
Révfülöpre bejáratott üzletbe
masszőr munkatársat keresünk.
Bővebb információ: 06-70/2441726
_____________________________
Vagyonőri végzettséggel rendelkező, valamint áruellenőr munkakörbe keresünk kollégákat Kékkút telephelyen történő munka(kb 30 kg/köteg)
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510
e-mail:
berikildi@gmail.com
_____________________________
Segédmunkást keresek „B”
kategóriás jogosítvánnyal elérAz akció a készlet erejéig érvényes.
hető havi nettó bér 286.000 Ft.
Érd.:_____________________________
06-30/432-7387
Értékesítés: keddenként 8:00 - 12:00
Idős beteg mellé gondozót keAz értékesítés a nyári leállás miatt
resünk Tapolcára. Tel.: 0630/558-7933
2022.07.26-án ill. aug. 02-án szünetel.

Akció!

A BEFAG Parkett Kft.
zalahalápi parkettagyárában
2022.június 21-től
kötegelt gyújtós

1000 Ft/db+ÁFA áron kapható.

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

BADACSONY, Park u. 1.
(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

NYITVATARTÁS
Hétfőtől csütörtökig:

10.00-13.30, 14.00-18.00
Péntek-szombat:

10.00-13.30, 14.00-20.00
Vasárnap:

10.00-13.30, 14.00-18.00
18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

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!

Tel.: 06-30/369-0002

libri Ételbár
KoDeákTAPOLCA
Ferenc u. 6.
Heti ajánlatunk július 11-től július 15-ig:
Hétfő: tojásos leves, sertéspörkölt tarhonyával
Kedd: karfiolleves, gombapaprikás galuskával
Szerda: tejfölös zöldbableves, töltött csirkecomb rizibizivel
Csütörtök: csirke becsinált leves, lekváros derelye
Péntek: sárgarépa-krémleves, rántott borda rizzsel

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 Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás
• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Tapolcai betonüzembe
mixerre gépkocsivezetőt
keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424
www.versbeton.hu
Landrea Trans Kft.

Tapolca, Gyulakeszi út
Bélyegző készítés

Akár 1 órán
belül is.

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

Nyílászáró Csere Állami Támoga

tással!

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határ
idővel.
Profi beépítés,
igény esetén helyreállítás
sal.

Keressen bizalommal:

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

(Zöldpont autósbolt mellett)

Nyitvatartási idő

Hétfő-szombat: 08.00 - 20.00
Vasárnap:
08.00 - 14.00

249
Ft/db
498 Ft/l

279
Ft/db
558 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

0,33 l

279
Ft/db

558 Ft/l

299
Ft/db
906 Ft/l
0,5 l

359
Ft/db
718 Ft/l

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

bankkártyás fizetés lehetséges.

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értekbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közvetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Lesencetomaj zártkerti részén
1250 m2-es telek, újjáépítendő
hétvégi házzal eladó. Ir.ár: 2,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
Balatonra és a tanúhegyekre panorámás 750 m2-es zártkerti,
művelés alól kivont terület eladó.
Ir.ár: 4,2 mFt Tel.: 06-20/9156635
Sümegen várra panorámás szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló családi ház eladó. Ir.ár: 12,2 mFt Tel.: 0620/915-6635
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, amerikai
konyhás, központi fűtéses családi ház 2 garázzsal, pincével kb.
1000 m2 telekterülettel eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/9156635
Tapolca központjában 1. emeleti 1+2 fél szobás, jó közepes
állapotú társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 29,5 mFt T.: 06-20/9156635
_____________________________
Készpénzes azonnali fizetéssel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. T.: 0620/959-6293
Török Tamás
_____________________________

_____________________________

Eladó Tapolcán, Batsányi utca
34-ben a tópart mellett kis családi ház cserépkályha és gáz fűtéssel. Ir.ár: 16 mFt Érd.: 0630/2932-925
_____________________________
Tisztelt ingatlantulajdonos! Eladó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy
kiadót), nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfeleim részére Sümeg- és Tapolca környékén, valamint Balaton-felvidéken, Káli-medencében, Művészetek Völgyében, Keszthely-Tihany között.
Tel.: 06 70 904 61 10, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac
térnél) Köszönettel, Bódis Péter _____________________________
Tapolcán, központhoz közel, 4 lakásos téglaépítésű társasházban,
2 éve felújított, magasföldszinti, összközműves, 45 m2 lakás
eladó zárt udvar, garázs, pince és
padlásrész tárolóval. Ir.ár: 25
mFt Tel.: 06-20/949-2266, naponta
8-20 között.
_____________________________
Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan, belső ügyfélkörnek történő kiajánlással is. Hívjon, 24
órán belül felvesszük a kapcsolatot Önnel! Tel: +36 70
376_____________________________
7820
Badacsonytördemicen 7723
m2-es belterületi, üdülőövezeti
telek 15%-os beépíthetőséggel
eladó. Kialakítható 4-7 db önálló telek is! Ár: 65 M Ft Tel: +36
70 376 7820

Zalakarosi fürdőtől 1500 mre, Galambokon 160 m2-es, 4
szobás, dupla komfortos, dupla
garázsos, nagyon jó állapotú
családi ház 60 m2-es tetőtér-beépítési lehetőséggel, 872 m2
telken szép, rendezett kerttel
eladó. Ár: 38,9 M Ft. Tel.: +3670/3767-820
_____________________________
Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és környékén, Veszprém megyében lakást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel:_____________________________
+36 70 376 7820
Balatonedericsen 1.326 m2,
részben panorámás, művelésből
kivont (nem kell kifüggeszteni)
jól megközelíthető zártkerti ingatlan, térképen is feltüntetett
68 m2-es felújítandó pinceprésházzal, villannyal, közel a faluhoz eladó. Ár: 29,9 M Ft Tel:
+36_____________________________
70 376 7820
Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es, minőségi anyagokból igényesen, teljesen újjáépített, 2 háló + nappalis, konyhaétkezős családi ház, beépített,
felszerelt konyhával, 323 m2-es
telken eladó. Ár: 79,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820
_____________________________
Eladó 4 szobás családi ház Tapolcán vagy kisebbre cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 0620/257-5262
_____________________________
Lesencefalun panorámás kilátású hegyi pince szőlőterülettel
eladó. Ir.ár: 40 mFt Tel.: 0630/452-5830
_____________________________
Eladó Tapolca-Diszel Miklós út
20 sz. családi ház 827 m2 telken
gázkazán+fatüzeléses kazán
van 2 szoba, fürdőszoba, konyha spejz, előszoba, terasz, közepes állapotú. Ir.ár: 35 mFt
Érd.: 06-30/4630-198, 0630/232-2091

LAKÁS
Sümegen kiváló állapotú, 55
m2-es 2 szobás földszinti társasházi lakás egyedi gázfűtéssel
(új kondenzációs kazánnal), új
hűtő-fűtő klímával eladó. Ár:
22,9_____________________________
M FT Tel: +36 70 376 7820
Tapolcán kiváló helyen, a piac
mellet 58 m2-es, 2 szobás, 4.
emeleti lakás felújítás előtt eladó. Ár: 21,9 M Ft Tel: +36 70
376_____________________________
7820
Hévízen nagyon jó helyen, liftes,
belső kertes társasházban, 1.
emeleti, 55 m2-es, 2 szobás, erkélyes, kiváló állapotú lakás, a
ház alatti mélygarázsos parkolóval együtt eladó. Ár: 55,9 M Ft
Tel: _____________________________
+36 70 376 7820
Tapolcán, a Dobó lakótelepen
egy 48 m2-es 1,5 szobás lakás
eladó a IV. emeleten. 19,2 mFt
Tel.:_____________________________
06-30/656-7451
Városközpontban 1,5 szobás,
erkélyes, I. emeleti lakást keresek Tapolcán. Tel.: 06-70/5663737
_____________________________
Eladó Tapolcán egy 65 m2-es,
földszinti, társasházi lakás. Teljesen felújított állapotban, azonnal költözhető. Tel.: 06-30/5782051

KIADÓ
Tapolcán, a Móricz Zsigmond
utcában 50 m2 bútorozott, összkomfortos külön bejáratú lakás
1 max. 2 fő, gyermektelen részére kiadó. Kisállattal nem költözhető. 1 hónap kaució szükséges, dohányzás nem engedélyezett. Leinformálható, fix
munkahellyel rendelkezők telefonáljanak.
Tel.: 06-20/578-9540
_____________________________
Tapolcán déli városrészben 35
m2-es albérlet kiadó 1 fő rendezett, jövedelemmel rendelkező férfi részére. Tel.: 06-30/9970581_____________________________
Kiadó padlástéri 2 szobás lakás
dolgozóknak Badacsonytomajon._____________________________
Tel.: 06-30/562-1008
Eladó frekventált helyen, Berzsenyi utca 13-ban, I. emeleti,
57 m2-es, 2 szobás, 2 erkélyes,
külön mellékhelyiségekkel,
spejzzal, egyedi gázfűtéses, alacsonyrezsijű lakás. Óvoda,
gyógyszertár, iskola közel, helyijárat megálló 50 m-re 10
percre a nagyobb hipermarketek. Tel.: 06-20/491-3253

ÜZLETHELYISÉG
Zalahaláp központjában 39 m2es, 3 helyiségből álló üzlethelyiség, önálló épület, eladó. Ár:
4,9 _____________________________
M Ft Tel: +36 70 376 7820
Tapolca Fő utcáján frekventált
helyen 80 és 50 m2-es üzlethelyiség irodának is kiválóan alkalmas június 1-től kiadó. Érd.:
06-30/9944-966

SZOLGÁLTATÁS
Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése.
Reklám feliratú ponyvák készítése, feliratozása. Kölcsey
Nyomda, Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 414678,_____________________________
06-20/980-8059
Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favédelem.
T.: 06-30/2270-717
_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. Napelemes pályázathoz is. 0630/956-7005
_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Duguláselhárítás, kamerás állapotfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése. Vezetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu
_____________________________
Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Tel.: 0630/6615-093
Szabó Norbert
_____________________________
Ács-állványozással kapcsolatos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, garázsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást vállalunk. Tel.: 06-30/700-7730, 0630/464-1461
_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. Ingyenes felmérés, rövid határidő. Tel.: 0620/236-5361
_____________________________
Költöztetést vállalok rakodással
és egyéb áruszállítást. T.: 0620/946-9678
_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: járművek, pótkocsik, alvázak, kerítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023
www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________

_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.:_____________________________
06-20/9844-667
Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rendszerek karbantartását, felújítását, átalakítását. Sóstai László
Érd.:_____________________________
06-30/901-5011
Homokfúvás, felnik elektrosztatikus porfestése, garanciával! Háromi Zsolt, 06-30/6178008
Lesenceistvánd
_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 0630/262-0037
www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________
Kerékpárszerviz a Bringacentrumban javítás, kölcsönzés, robogó alkatrészek, autóalkatrészek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 0620/216-7667
_____________________________
Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, kerti faházak, bútorok gyártása, beszerelése, asztalosmunkák elvégzése. T.: 0630/387-8281
_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók 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 számlaképesen. T.: 0630/812-2155

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu,
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/
308-1379
_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők készítése, javítása, bádogozás, garázstetők, parkettázás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkartonozás. Kiülők készítése. T.: 0670/344-7787
_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Tetőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás, bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: 0670/600-7729
_____________________________
Vízszerelést és csatornarendszer kialakítást vállalok csaptelep cserétől komplett felújításig.
janoskiss2143@gmail.com Tel.:
06-30/970-8012
_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felületkezelése, kerítés és házlábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga
Zoltán 06-70/224-1687
_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton szerelés, kültéri homlokzat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen. Ingyenes árajánlat. T.: 0630/975-8484
_____________________________
Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők készítése, héjazatcsere, régi
tetők felújítása, javítása, bontása, terasztetők, kocsi beállók,
kiülők készítése. T.: 06-70/5020613
_____________________________
Épületgépészet, víz-gázfűtésduguláselhárítás, javítás-karbantartás-új rendszerek kiépítése. Balogh Zsolt. E-mail:
balogh.zsolt0910@gmail.com,
Tel.:_____________________________
06-20/5355-027
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rakodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
Parasztházak, pincék, gazdasági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.:_____________________________
06-30/529-9216
Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függönyszegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 0630/315-6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-16 óráig. Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak építése, fa és fal külső és belső festése, bontás, sitt hordás. UI: fuvarozás, építési anyag mozgatás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/8122155
_____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrendszerek javítása, lakatosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mérőhely kivitelezése. T.: 0620/348-2726,
06-20/230-6680
_____________________________
Lomtalanítás! Lakások, nyaralók, garázsok, udvar teljes
körű lomtalanítása, pincétől a
padlásig rakodással, minden
fajta hulladék elszállítás. Igény
szerint ingatlan takarítással.
Tel.:_____________________________
06-30/812-2155
Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Bojlerek vízkőmentesítése, wc- wc
tartály javítás, csapok-csaptelepek cseréje, gaztűzhelyek átalakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773 Email: barath6912@gmail.com

Síremlékek garanciával, minőségi olasz gránit alapanyagokból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vállaljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu
Tel.:_____________________________
06-20/421-5079
Gázkészülékek szervize! Gáztűzhelyek beüzemelése, javítása. Továbbá konvektorok, kazánok, vízmelegítők, nagykonyhai gázüzemű berendezések javítása, villany- és gázbojlerek
vízkőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek karbantartása. Szántói László gázszerelő T.: 0620/520-2465
_____________________________
Műkő, márvány, gránit, síremlékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfelújítások, betűvésés. Szabó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321620_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés, gázkészülékek cseréje, engedélyezetése, beüzemelése, gázfogyasztás optimalizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Energetikai, műszaki biztonsági tanácsadás, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat. Remeha lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350904;_____________________________
email: jucka67@t-online.hu
Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve járólapozást és csempézést vállalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék.
_____________________________
Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszélyes fák kivágását, zöldhulladék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155
_____________________________
Villanyszerelés! Új építésű ingatlanok teljes körű villamos hálózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, természetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivitelezést és nem fog csalódni. Villamos biztonsági felülvizsgálatok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanyszerelés elektronvillanyszereles@
gmail.com
06-30/984-6645
_____________________________
Kovács Kertgondozás. Vállalom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fű-nyírás, favágás, sövényvágás, bozótirtás és veszélyes favágások
alpintechnikával. Kovács Ferenc_____________________________
Gergő 06-30/252-3264
Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok teljeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155
_____________________________
Víz-fűtés szereléssel kapcsolatos munkákat vállalok, a kisebbektől a nagyobbakig, rövid határidőkkel. Kenyeres Viktor +36
30/881
18 74
_____________________________
Villanyszerelés. Gyors és igényes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com
FB.:_____________________________
KG Elektro
FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák kivágása Alpintechnikával, Faápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
E-mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 KardosAlpin
- Kardos Gergő e.v.
_____________________________
Szigetelés és kőművesmunkát
vállalok. Tel.: 06-30/907-4167

Vállaljuk családi házak, nyaralók takarítását, kertjének
rendben tartását: Fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás, zöldhulladék elszállítás. Érd.: 06-30/331-3963,
06-30/637-1316
_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kandallót építek, javítok. A cserépkályha lehet hőcserélős illetve „patkós” is. Bontás fejében
kályhát viszek, esetenként veszek.
Tel.: 06-30/644-2665
_____________________________
Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Uitt: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.:_____________________________
06-30/240-3900
Reiki kezelés, stresszoldás, lelki blokkolás, aura tisztítás, feltöltés, védelem, csakra tisztítás,
harmonizálás, lakás tisztítás,
jóslás, életfeladat kidolgozás. Keressen bizalommal. Judit 0620/495-7011
_____________________________
Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Tel.:_____________________________
06-20/938-8904
KLÍMASZERELÉS, telepítés,
tisztítás, karbantartás. Villanyszerelés, hálózat felújítás,
vezetékek, szerelvények cseréje._____________________________
Tel.: +36-20/425-4468
Eine fleißige Frau übernimmt
Garten- und Hausarbeiten im
Umkreis von 15 km von Tapolca entfert. Anfragen unter:
06-70/228-1810
_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármilyen magasban végezendő munka 20 méter magasságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 0620/563-6767

JÁRMŰ
Eladó egy Citroën Xsara kombi,
20 éves, felújított állapotban.
Friss műszaki engedéllyel, amit
2 évre kapott meg. Vételár:
350.000.-Ft Érdeklődni a
+36702837492
számon.
_____________________________
Malaguti Password 250 cm3es nagytestű, nagykerekű 2005ös évjáratú robogó 41.000 kmrel, kitűnő állapotban eladó.
Tel.:_____________________________
06-20/347-1276
Trabant 60 l-es kombi cabrió 12
V-os önindítóval-papírok nélkül
eladó. Ir.ár: 65 eFt Érd.: 0620/942-6948

VEGYES oöl
Asztalos Fatelep Tapolca. Műszárított faanyagok, gyalult deszkák, OSB lapok, stáflik, szegélylécek, ajtók, ablakok, folyamatosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, párkányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/4372423, 06-20/277-1256, 0620/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________
Magas humusztartalmú, jó minőségű termőföld eladó. T.: 0620/9553-267
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó Tapolcán, helyszíni felrakással vagy kiszállítással is kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08
_____________________________
Galaktika magazinok eladók
(lehetőleg egyben)! A következő számok: 29, 31-32, 37, 45-48,
50-51, 53-61, 63-64, 69, 71, 73,
77, 81, 84-85, 88, 92, 94, 96-99,
101, 103, 105-107, 109, 111,
113, 178, 182-195, 198-219,
236, 242, 244, 251, 254, 257,
259. Összesen 87 szám. 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 Július 2-tól.
Tel.:_____________________________
06-30/634-0673
Vásárolok magas áron dunnákat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bútorokat, festményeket, porcelánokat, faliórákat, hagyatékból maradt tárgyakat. T.: 0630/469-1461
_____________________________
Vadonatúj fitness- és fogyasztógépemet áron alul eladnám.
Tel.:_____________________________
06-87/322-555
Tapolcán bontott baluszter
műkő korlát (55db) eladó. Ir.ár:
55.000 Ft Tel.: 06-30/453-6334

Tükörbársony kanapé, testmasszírozó, kávéskészlet, éjjeli lámpa, 1 zsák kisfiúnak való
gyerekruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660
_____________________________
2 db heverő, 2 db fotel, 1 db
szekrénysor, 1 db dohányzó asztal eladó.
Érd.: 06-30/298-2637
_____________________________
Ábrahámhegyen hagyatékból
eladó 2 db 5 részes szekrénysor,
2 db ágy ágynemű tartóval, 2 db
komplett konyhabútor, 1 db kihúzható rekamié, 3 db hűtőszekrény, 1 db mosógép. Tel.:
06-30/453-6334
_____________________________
Puli kiskutya eladó (lány). Keresi
szerető gazdiját. Tel.: 06-30/9462533
_____________________________
Reális áron eladó bútorok, gyapjútakarók, párnák, ülőgarnitúrák.
Tel.:_____________________________
06-70/570-8029
Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagyméretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asztali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lombszívó 75 cm széles, talajfúró benzinmotoros, Honda benzinmotoros zagyszivattyú újszerű, Wacker benzinmotoros aszfalt-betonvágó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-25 KW, kézi parkettázó fűrész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírótraktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és téglavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövényvágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vágók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-30/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Elektromos kerékpárok, io elektromos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bomag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jonsered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempevágók, csendes ágdaráló 220V eladó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, érdeklődjön! Hibás kisgép akkuk javítása cellacserével! Tel.: 0630/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvényházas szekrényes 220/380V, kúpos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyümölcs- és ágdarálók , villanymotorok 220/380V, mini gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Maruyama slagos permetező, lombszívó-fúvó gépek, benzinmotoros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapálógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elektromos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipszkartoncsavarozók, 16 funkciós faipari barkácsgép, elektromos újszerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kismerülésű vitorlás hajótest horgászcsónaknak eladó. Tel.: 0630/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________
Eladó tökéletes állapotban lévő
dupla svertes vitorlás teljes felszereléssel. Elektromos motorral, akumulátorral és sólyakocsival együtt. Engedély nélkül is
használható. Tel.: 06-20/3924286
_____________________________
Kiskocka bála zabszemes eladó.
900_____________________________
Ft/db Tel.: 06-20/3382-260
Sárgabarack eladó Lesencefalun. 600 Ft/kg Tel.: 06-20/3382260_____________________________
Vásárolnék minden típusú
Simpson motort, alkatrészeket,
működésképtelent is. És egyéb
régi kis- es nagy motorokat. T.:
06-30/3333-978

A tapolcai piacon kiscica is kapható. Kérem pénteken keressen
meg. A szokott helyen és időben.
Hívjon.
Tel.: 06-30/533-3964
_____________________________
Árpa_____________________________
eladó. Érd.: 06-20/517-9082
Műanyag boros tartályok eladók. 300 l=30.000 Ft, 600
l=60.000 Ft. Tömlővel, csappal.
Tel.:_____________________________
06-30/469-2223
Alig használt 2 tűágyas Veritas
kötőgép tartozékokkal eladó.
Ir.ár: 28 eFt. Fatőkés nagy versenyzongora eladó. Irár: 55 eFt.
Nagyméretű kutyaól eladó. Ir.ár:
19 eFt. Nagyputtonyos betonkeverő, motor nélkül eladó. Ir.ár:
19 eFt.
Érd.: 06-20/942-6948
_____________________________
Sárgabarack eladó Tapolcán, a
Halápi út 25-ben. Tel.: 0620/918-0148
_____________________________
Vásárolnék horganyzott kádakat kicsit, nagyot, fateknőt, fa
melencét, disznóvágó bontó
asztalokat, lábasokat, fazekakat,
zsíros véndőt, porcelánokat és
egyéb régi tárgyakat. Tel.: 0630/769-2447
_____________________________
Nagy olasz kapálógép M10-es eladó. Uitt: 5 ha fenyves erdő 60
éves_____________________________
eladó. Tel.: 06-30/296-3313
Sencor mobilklíma 63.000 Ft-ért
és egy asztali klíma 5.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-30/270-5596

TŰZIFA )
Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolással eladó. Tel.:
06-30/812-2155
_____________________________
Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-melléktermék tűzifa konyhakészen, kiszállítva eladó. Kis kályhától a kazán _____________________________
méretig. T.: 06-30/520-0466
Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kapható, konyhakészen. Fenyő széldeszka léces és széles szállítás.
Tel.:_____________________________
06-20/9469-678
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791

ÁLLÁS -,

Badacsonyi munkahelyre keresek ABC-be és Bisztróba
állandó és beugrós munkatársakat árufeltöltő, placcos,
konyhai kisegítő munkakörbe.
Korrekt fizetést, étkezést biztosítunk. Nyugdíjasok vagy
diákok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni: 06 30 696 2707
vagy_____________________________
06 30 527 8470
Szakácsot, főzőasszonyt, konyhalányt, férfi konyhai kisegítőt
felveszünk balatonrendes-pálkövei üdülőbe. Mobil: +3620/943-0643
_____________________________
Piacra, ruházati árusításra tapolcai munkaerőt felveszek éves
állásra vagy nyári szezonmunkára. Korrekt fizetés Tel.: 0620/99-28424
_____________________________
Építőipari Kft. kőműves, betanított kőműves illetve segédmunkás kollégát keres bejelentett 8 órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biztosított. Munkabér megegyezés
szerint. Érd.: 06-30/455-9006,
06-30/224-2450
_____________________________
Heti 20 órában badacsonytomaji panzióba szobalányt keresünk. Nyugdíjas is lehet. Érd.:
06-20/773-0807
_____________________________
Badacsonytomaji strandra
azonnali kezdéssel lángossütőt felveszünk. Kiemelt fizetéssel.
Érd.: 06-20/964-3497
_____________________________
Pultost kisegítőt felveszünk kávézóba vasárnapi munkavégzésre Káptalantóti kemencés
házba.
Érd.: 06-70/252-3034
_____________________________
LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres tapolcai telephellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224
_____________________________
LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres tapolcai telephellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224

Építőiparban jártas, betanított
munkást és kőművest alkalmaznék. Bér megegyezés szerint._____________________________
Tel.: 06-30/744-6902
Nemesvitai kertészetbe betanított munkára női munkatársat
keresünk.
Érd.: 06-30/424-7094
_____________________________
Tapolcai idős édesanyánk mellé gondozónőt keresünk. Tel.: 0630/9947-623
_____________________________
Munkalehetőség! Nyári szezonra keresünk segítséget többféle munkakörbe (pultos/placcos, konyhai kisegítő/ takarító,
lángossütő stb.) magas fizetésért.
(Akár "beugrós"- ként is) Mindenre betanítunk! Diákok, pályakezdők, nyugdíjasok, dolgozni
akaró- és tudó megbízható segítségeket várunk. Cserébe magas fizetést és korrektséget, biztosítunk. Bérezés: hozzáállástól és
szorgalomtól függően. 350 000450 000 Ft/hó. (+útiköltség+ jutalom) (Bejelentett munka). Részletekről információkat Tel.: 0630/357-77-88-as telefonszámon
adunk. Szeretettel várunk a csapatunkba!

OKTATÁS
Kutyaiskola! Tapolca Agility
kutyaiskola engedelmes és Agility képzés indul. Jelentkezés folyamatos. Tel.: 06-70/570-8029

KÖZLEMÉNY
Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 0683/311-382,
06-30/375-2734
_____________________________
Dr. Köröskényi Kálmán július
18-tól szeptember 4-ig szabadság miatt zárva. Nyitás: szeptember 5-e, hétfő.

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

A Tapolcai Hírözön terjesztésére Nyirádra, Monostorapátira, Kisapátira, TaliándörögLapostetők, garázsok vízszigetelését,
dre, Szentbékkállára helyi újbitumenes
tetők javítását, hozzátartozó
ságkihordót keresünk. Érd.:
bádogos
munkák
kivitelezését vállaljuk.
személyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06- Tel.: 06-30/560-9520
20/980-8059
munkaidőben
_____________________________
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
Révfülöpi egész évben nyitva
2 műszakos munkarendbe
tartó étterembe felszolgáló, szakács, konyhai kisegítő kollégát
gépkezelő
keresünk.
Érd: 06-70/428-1800
_____________________________
munkakörbe
Tapolcai Pizzériába éves állás2 fő munkatársat keres.
ra akár azonnali kezdéssel, szak- Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
képzett, gyakorlattal rendelkező
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
szakácsot felveszünk. Tel.: 06Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
70/945-2008
_____________________________
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
Szigligeti éves üzemelésű Ba06-30/268-9015 telefonszámon lehet.
kos Vendéglő és Grillkert keres
kreatív szakmájára is igényes
A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai kisegítőt, pultos-felszolgá2 műszakos munkarendbe
lót – akár részmunkaidőben is
2 fő
– gasztronómiát szerető kezdők
női
gépkiszolgáló
beiskolázását elősegítjük. T.:
munkatársat keres.
06-30/9945-040
_____________________________
Iparszerű
termelésben
szerzett
tapasztalat
Betonkeverő üzembe keverőst
előnyt
jelent.
keresünk gyakorlat nem szükséges. Mixerre sofőrt felve- Fényképes önéletrajzokat a horvath.eszter@befag.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a
szünk.
Tel.: 06-30/685-6424
_____________________________
06-30/268-9015 telefonszámon lehet.
Gyulakeszin a Bak vendéglőbe
éves állásra szakácsot keresünk.
Szállást, étkezést és kiemelt
bejelentett bért biztosítunk. Jelentkezni e-mailben gyulakft@
caspian.hu Telefonon: 06-20/2910895, vagy személyesen a nyitvatartási
időben.
_____________________________
Révfülöpre bejáratott üzletbe
masszőr munkatársat keresünk.
Bővebb információ: 06-70/2441726
_____________________________
Vagyonőri végzettséggel rendelkező, valamint áruellenőr munkakörbe keresünk kollégákat Kékkút telephelyen történő munka(kb 30 kg/köteg)
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510
e-mail:
berikildi@gmail.com
_____________________________
Segédmunkást keresek „B”
kategóriás jogosítvánnyal elérAz akció a készlet erejéig érvényes.
hető havi nettó bér 286.000 Ft.
Érd.:_____________________________
06-30/432-7387
Értékesítés: keddenként 8:00 - 12:00
Idős beteg mellé gondozót keAz értékesítés a nyári leállás miatt
resünk Tapolcára. Tel.: 0630/558-7933
2022.07.26-án ill. aug. 02-án szünetel.

Akció!

A BEFAG Parkett Kft.
zalahalápi parkettagyárában
2022.június 21-től
kötegelt gyújtós

1000 Ft/db+ÁFA áron kapható.

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

BADACSONY, Park u. 1.
(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

NYITVATARTÁS
Hétfőtől csütörtökig:

10.00-13.30, 14.00-18.00
Péntek-szombat:

10.00-13.30, 14.00-20.00
Vasárnap:

10.00-13.30, 14.00-18.00
18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

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!

Tel.: 06-30/369-0002

libri Ételbár
KoDeákTAPOLCA
Ferenc u. 6.
Heti ajánlatunk július 11-től július 15-ig:
Hétfő: tojásos leves, sertéspörkölt tarhonyával
Kedd: karfiolleves, gombapaprikás galuskával
Szerda: tejfölös zöldbableves, töltött csirkecomb rizibizivel
Csütörtök: csirke becsinált leves, lekváros derelye
Péntek: sárgarépa-krémleves, rántott borda rizzsel

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 Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás
• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Tapolcai betonüzembe
mixerre gépkocsivezetőt
keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424
www.versbeton.hu
Landrea Trans Kft.

Tapolca, Gyulakeszi út
Bélyegző készítés

Akár 1 órán
belül is.

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

Nyílászáró Csere Állami Támoga

tással!

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határ
idővel.
Profi beépítés,
igény esetén helyreállítás
sal.

Keressen bizalommal:

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

(Zöldpont autósbolt mellett)

Nyitvatartási idő

Hétfő-szombat: 08.00 - 20.00
Vasárnap:
08.00 - 14.00
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18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe

árukiadó, targoncás
munkatársat keres!
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)

NAPELEM
Köveskáli Káli Art Inn panziónkba
keresünk munkájára igényes, precíz

SZOBAASSZONYT

éves állásra 8 órás munkarendben.
Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével
a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.
További információ: +36-30/922-8715

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

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

JÚLIUSBAN
HATALMAS AKCIÓ
A GRÁCIÁBAN!

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás
végzettség
Elvárások: -- Középfokú
Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes
jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),
vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)
- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan fejlődő
Amit kínálunk: vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.
Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék
E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

Feladatok:

Érdeklődni:

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
p.boglarka@innopan.hu
Telefon:
+36-30/1600-622

Folly Arborétum - Badacsonyörs

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

Elvárások, feladatok:
• online hivatali ügyintézés • Excel profizmus • naptárkezelés
• ügyfélkapcsolat • találkozók szervezése • költségjelentések
feldolgozása • találkozói jegyzőkönyv készítés
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HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,
ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS

Kereskedelmi asszisztens

Ft/db

+36-30/896-8818

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• LAKATOS
• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
Jelentkezni lehet:
Önéletrajz beküldésével az
estmkft@strabag.com címre!

Épületkarbantartás és üzemeltetési feladatok ellátására keresünk önállóan
dolgozni tudó, munkájára igényes munkatársakat az alábbi szakterületekre:
• épületgépész szerelő (víz-, gáz-, fűtés) szakmunkást,
• villany és/vagy klímaszerelő szakmunkást
(későbbiekben továbbképzési lehetőség),
• festő, burkoló vagy kőműves szakmunkás
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0,5 l

359
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18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt
Üzleteiben nem tartózkodhatnak.
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, jelentkezzen
munkaidőben a +36-30/643-7325 telefonszámon vagy küldje meg szakmai
önéletrajzát az info@fabitherm.hu e-mail címre.

bankkártyás fizetés lehetséges.

Operátor – 247.000 Ft/hó
Választható műszakbeosztások:

Raposkán
négy darab,
önkormányzati
tulajdonú
közművesített
építési telek eladó.
A telkekről
a részletes
információk
a www.raposka.hu
honlapon
megtekinthetők.

Kimenő számlák kiállítása, számlareklamációk kezelése
Kimenő és bejövő számlák rögzítése, ellenőrzése, feldolgozása
Bank, pénztár rögzítése
Könyvelővel való kapcsolattartás
Beszerzésben való közreműködés (anyagbevételezés)
Kollégákkal való pénzügyi elszámolás
Telefonok kezelése
Kimenő és bejövő levelezések, számlák nyilvántartása
Általános ügyintézés (posta, hegyközség, Nébih stb.)
Borászati nyilvántartások vezetése (pincekönyv)
Önálló, precíz, kreatív munkavégzés
Középfokú gazdasági végzettség
Számítógépes felhasználói szintű ismeretek
Angol nyelvtudás
Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

SZAKÁCS
(egyszerűsített munkaszerződéssel)
KONYHALÁNY

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

Hunguest Hotel Pelion

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ – 310.000 Ft/hó
műszakpótlékok – du. 26%, éjszaka 49%, cafeteria 23.000 Ft/hó,
teljesítményprémium, magán-egészségügyi biztosítás, 13. havi juttatás

2 műszakos lehetőségek
Operátor – kézi szerelő, Üzemi anyagmozgató,
Üzemi kisegítő
alapbér 224.000-246.000 Ft/hó
műszakpótlékok 40%, cafeteria 150.000 Ft/év,
jelenléti bónusz/teljesítményprémium

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Jelentkezz még ma!
06-20/9292-430, 06-88/400-453
M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

2022. JÚLIUS 15-22. SZABADSÁG MIATT ZÁRVA!

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

FIGYELEM!

munkakörbe
• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel
ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

Előny:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
MIKRO-KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
CIVILSZERVEZETEK KÖNYVELÉSÉT,
PÁLYÁZATOK FIGYELÉSÉT ÉS
MEGÍRÁSÁT VÁLLALJA.

CÍM: TAPOLCA, BATSÁNYI UTCA 8.
ÉRD.: 06-70/391-2318

Feladatok: gépek beállítása (betanulási idő biztosított)
Elvárások: műszaki érzék, jó kézügyesség
Juttatások:
• versenyképes bérek
• emelt műszakpótlék: délutános: 20%, éjszakai: 50%
• 13. havi fizetés
• havonta béren kívüli juttatás
• iskolakezdési támogatás
• ingyenes céges buszjárat Tapolcáról és környékéről
• saját autóval történő munkába járás támogatása (15 Ft/km)
Önéletrajzát az alábbi címre várjuk: HE-PA Hungary Plast Kft.,
8284 Nemesgulács, József Attila út 80.
E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu. További információ: Treutz Erika
Tel.: 06-87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-14.30 óráig)
www.hepahungary.hu

SZÁLLODAI RECEPCIÓS
Mandilla Panzió és Étterem, KÖVESKÁL
www.mandilla.hu

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

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

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

Tel.: 06-20/530-7555

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ
KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása
• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• raktári adminisztrációs feladatok ellátása
Jelentkezni önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:
estmkft@strabag.com

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Tevékenység a Dunántúlon.

Feladatok:

teljes bejelentéssel, ÉVES ÁLLÁSRA az alábbi munkakörökbe:

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

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Aquametodika Kft.

munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új munkatársainkat

Munkavégzés helye:

2022. 07. 16. és 2022. 07. 23.

• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

MANDILLA

KÖNYVELŐ IRODÁNK

Gépbeállítókat, 2 és 3 műszakos munkarendbe

Főbb feladatok, munkák:
• Folyamatos könyvelés és eszközelszámolás;
• Havi, negyedéves és éves pénzügyi kimutatások készítése;
• Mérlegelemzések, jelentési csomagok készítése;
• A hatályos adójog és kereskedelmi jog szerinti számviteli kérdések vizsgálata,
elszámolási és értékelési különbözetek megállapítása, aktuális és halasztott adók
kiszámítása és könyvelése;
• Belső interfészek, revizorok és adótanácsadók kapcsolattartója;
• Készítsen feljegyzéseket, például részvényértékelést, HF értékelést és még sok mást
a főkönyvben;
• Áfa-előleg bevallások előkészítése vagy elkészítése;
• Különféle egyeztetési munkák, beleértve a vállalatközi egyeztetéseket is;
• Közreműködés a számvitel területére vonatkozó belső szabályzatok, szabványok
meghatározásában;
• BMD vállalatirányítási rendszer számviteli moduljának aktív kezelése.
Csapatunkban a helye, ha:
• Rendelkezik MS Office (Word, Excel) napi felhasználói szintű ismeretekkel;
• Közép szintű angol VAGY német nyelvtudással rendelkezik, amelyet aktívan tud
használni;
• Pénzügy- és számviteli képesítéssel rendelkezik;
• Legalább 2 év releváns munkatapasztalattal rendelkezik;
• Precíz, megbízható és strukturált a munkavégzése;
• Csapatban jól együttműködő.
Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaviszony;
• Azonnali munkakezdés;
• Bérezés megegyezés szerint;
• Cafeteria;
• Munkába járási támogatás.

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

Elvárások:

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük

LEENDŐ ÉS MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

Nemesgulácsi műanyagfeldolgozó üzemünkbe keresünk:

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

Keszthely, Külső Zsidi út 8.

RAKTÁROS

AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes fizetés
• Barátságos, rendezett munkakörnyezet
• Biztos, hosszú távú munkahely
Munkavégzés helye: Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
Jelentkezni lehet: konyveles@borkereskedes.hu e-mail címen,
info@villapatzay.hu email címen vagy a 06-30/611-6038 telefonszámon.

Hungary Plast Kft.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

egyműszakos munkarendbe

TAPOLCAI IRODÁNK FIATALOS, LENDÜLETES CSAPATÁBA
KERESÜNK 2 FŐ AGILIS, VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ,
ÉRETTSÉGIVEL, GÉPJÁRMŰVEL ÉS JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ KOLLÉGÁT. JELENTKEZNI: 06-70/391-2318

HE-PA

Targoncavezető – 276.000 Ft/hó

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

• Könyvelői végzettség/felsőfokú gazdasági végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

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

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

• Könyvelő munkakörben

ELŐNY:

0,33 l

www.facebook.com/nhszcsobanc

Minden szakterülethez szükséges „B” kat. jogosítvány és vezetési gyakorlat.
Munkavégzés helye változó. Azonnali kezdés, folyamatos éves foglalkoztatás.
Bérezés megegyezés szerint, próbaidőt követően pozitív szakmai és emberi
megítélést követően akár kiemelt kereseti lehetőség!

ELVÁRÁSOK:

Ft/db

www.nhszcsobanc.hu

Új monostorapáti gyárunkba keressük tapasztalt
szakképzett kollégáinkat, ahol anyacégünk a Strabag AG
épületeinek alumínium nyílászáróit, illetve fémszerkezeteit
gyártjuk:
1 vagy 2 - műszakos munkarendben

Email: barathservice@gmail.com

FELADATOK:

•
•
•
•
•

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

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

BŐVÍTJÜK A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATÁT:
PÉNZÜGYI ASSZISZTENST KERESÜNK

279

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

3 műszak, folyamatos műszakrend, 12 órás beosztás

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
p.robert@innopan.hu
Telefon:
+36-70/322-4681

Tapolca, Fo tEr 2.

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

XXVIII. évf./27. 2022. július 9.

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 értékesítési csapatunkat az alábbi pozícióban:

gázkészülék szerelő mester
Mobil: 06-30/501-6792

ingyenes hetilap

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

Álláshirdetés

SZUNYOG SÁNDOR
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

Német minőség kedvező áron.

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

a következő munkakörökbe keres új munkatársat:
TAKARÍTÓNŐ • PULTOS
VEZETŐI ASSZISZTENS

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

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

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

- ajánlatok készítése
- fuvarszervezés
- idegennyelvi ismeret (angol, német) előnyt jelent

KÖLCSEY Nyomda Kft.

Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

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

ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ
1 FŐ BÁNYAMESTER

- munkavégzés 1 vagy 2 műszakos munkarendben
- versenyképes jövedelem
- családias munkakörnyezet

1-1,5 évig tartós! Nincs mellékhatás!
Évenként lehet ismételni!
Egész arc, toka, nyak.
Kovács Ágnes Gyöngyvér +36-30/318-1984

+36-70/427-3571

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

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

Operátor (betanított munka)

50% kedvezménnyel!
45.000 Ft/2 alkalom

CÍMKÉK
RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ

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:

Nagy intenzitású
mikro fókuszált
ultrahang kezelés
(fájdalommentes, tű nélküli!)

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

, Batsányi u. 1.

Álláshirdetés

+36-30/838-2101
+36-30/997-3049
Ingatlanpont Kft.
Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal
rendelkezo, vállalkozói
szemléletu
munkatársakat
keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

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

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

• Lakatos

• Hegesztő

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Hegesztői képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Minősítés nem feltétel
• Hegesztői gyakorlat előny
• Két műszakos munkarend vállalása
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

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

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

