Kft.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 07. 28 - 2022. 08. 10.
Sertéslapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontnélküli karaj
Sertés első csülök
Sertés hátsó csülök
Pápai műbeles virsli
Pápai disznósajt nyelvvel
Pápai olasz felvágott
Pápai füstölt főtt császárszalonna
Pápai Hipster snack véreshurka,
májashurka, hurka mix 400 g

1.590 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.890 Ft/kg
870 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.440 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.810 Ft/kg
2.830 Ft/kg
890 Ft/cs
2.225 Ft/kg

SZÉP kártyás fizetési lehetőség minden
zsebből: Szállás, Vendéglátás, Szabadidő.

, Batsányi u. 1.

FENYŐ
FŰRÉSZÁRU

ELADÓ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Tel.: 06-30/929-6970
A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

OSZTÁLYOZÓ
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ

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

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

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

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS

SZUNYOG SÁNDOR

Nyitvatartási idő

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

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

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL gázkazánok
gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.
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• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel
ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

Előny:
• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

Feladatok:
• 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

Ft/db
498 Ft/l

279
Ft/db
558 Ft/l

Ft/db
538 Ft/l

269
Ft/db

279
Ft/db

558 Ft/l

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű
német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos
anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:
06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775
www.tollpaplantisztitas.hu

SZABADULÓSZOBA

299
Ft/db

www.exitroomtapolca.hu

359
Ft/db

Játék, kaland, szórakozás

906 Ft/l
0,5 l

718 Ft/l

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

Tapolca, Fő tér 9.

06-30/403-6690

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

Várjuk ápoló, szociális gondozó, gyakorló ápoló,
végzettség nélkül segédgondozó kollégák jelentkezését
fő-, vagy részállásban, Sümegre a Szent Kamill Idősek
Otthonába. Minden munkavállaló számára biztosítunk
utazási hozzájárulást és munkaidőben meleg étkezést.
További kérdés, jelentkezés, érdeklődés esetén keressen
bennünket bizalommal a szentkamillsumeg@gmail.com
e-mail címen vagy telefonon a +36-30/204-1464
számon.

VASVÁRI OPTIKA SÁRKÖZI OPTIKA
8300 Tapolca, Petőfi u. 18. 8300 Tapolca, Deák F. u. 6.
Tel.: 06-30/632-1569
Tel.: 06-30/632-1569

bankkártyás fizetés lehetséges.

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

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

betonozás, viakolor, szegélyezés,
lépcsőépítés, födémépítés,
kerítésépítés, zúzalékolás,
hőszigetelések (dryvit), festésmázolás, kúpcserép kikenése,
épületek bontása, kémények bontása
és felújítása, lécezés, fóliázás,
széldeszka cseréje vagy felújítása,
beázás megszüntetése – sürgős
esetben is!
Teljeskörű kivitelezés garanciával!

Német minőség kedvező áron.

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

PUSOMA BÉLA
Telefon:

NHSZ CSOBÁNC KFT.
NHSZ
AUTÓSZERVIZ
műszaki vizsga
eredetvizsgálat
személy- és teherautójavítás

06-20/433-9441
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!
belapusoma@gmail.com

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ
KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

www.facebook.com/nhszcsobanc

Akciós szemüveglencsék
kék fény elleni védelemmel
augusztus 1-től 31-ig!

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

Miért előnyös minket választani:
• Szívesen megtanítjuk a műanyagfröccsöntést, mint szakmát ha ügyes és nyitott
Bock Hungária Kft. (Nemesvámos) vagy!
• Fejlődési lehetőség, támogató csapat vár
folyamatosan fejlődő műanyagcéljaid eléréséhez.
fröccsöntő üzemegységébe
• Stabil munkahelyet, kiemelt kereseti lehekeresünk megbízható, motivált
tőséget nyújtunk.
munkaerőt:
• Éjszakai műszakpótlék nálunk 70% (mun• Operátor (fröccsöntőgép-kezelő) katörvénye szerint 30% előírt minimum
érték)
• Szerszámfelrakó
• Teljesítmény és jelenléti prémium már
próbaidő alatt jár!
• Raktáros-anyagmozgató
• Veszprémből, Tapolca irányából közvetlen
munkakörben.
járattal rendelkezünk.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

A Zalahalápi Csavária Kft. állást hirdet

Operátor/Gépkezelő
munkakörben
Milyen feladatok várnak rád:
• Csavar és fémtömegcikkgyártó cég automata és félautomata
termelőgépeinek kezelése
• Termelési feladatok elvégzése
Téged keresünk, ha:
• Önálló munkavégzésre alkalmas vagy
• Megbízható
• Munkádra és környezetedre igényes
• 2 műszakos munkarendet vállalod
Amit mi kínálunk:
• Heti 40 órás munkaviszony
• Hosszú távú biztos munkalehetőség
• Határozatlan munkaszerződés
• 86%-os bérlettámogatás
• Műszakpótlékok
• Munkaruha
• Azonnali kezdési lehetőség

Jelentkezni a csavaria@csavaria.hu e-mail címen vagy
06-87/510-393-as telefonszámon lehet.

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

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az alábbi elérhetőségek egyikén:
- emailben: info.janhaz@gmail.com
- telefonon: +36-30/623-5828
- személyesen: Tapolcai üzletünkben (Déli elkerülő)
Tel./fax: 87/414-678, 414-644 Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert
Megjelenik hetente. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Jelentkezni lehet:
Önéletrajz beküldésével az
estmkft@strabag.com címre!

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

Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előnyt jelent!

2 műszakos beosztásba
Üzemi anyagmozgató, Üzemi kisegítő – 224.000-246.000 Ft/hó
Operátor – 231.000 Ft/hó

Présgép kezelő, műanyagtermék összeszerelő
Nemesvámoson
1 vagy 2 műszak, napi bejelentéssel
nettó órabérek 1.550-1.900 Ft
Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Veszprémi munkakörök: 06-20/9292-430, 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.

Székesfehérvárra ingyenes szállással keresünk
operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket
keresünk

Székesfehérvári munkakörök: 06-20/441-6142

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új
munkatársainkat
TELJES BEJELENTÉSSEL, ÉVES ÁLLÁSRA az alábbi munkakörökbe:

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

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

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

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.
Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-149

PINCÉR / FELSZOLGÁLÓ

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:

Munkavégzés helye:

• 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

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

árukiadó, targoncás
Főbb feladatok:
- A vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- Az áruk átvétele és kiadása

Operátor – 247.000 Ft/hó; Targoncavezető – 276.000 Ft/hó
Fémipari gépkezelő – 310.000 Ft/hó; Fémipari operátor – 240.000 Ft/hó

műszakpótlék 18-06 óra között 40%, cafetéria 20.000 Ft/hó,
étkezési hozzájárulás nettó 10.000 Ft/hó
extra juttatás: aki a határozott idejű szerződését végig ledolgozza,
bruttó 400.000 Ft-os jutalomban részesül

MANDILLA

Minden ami

• INGYENES

NYÍLÁSZÁRÓ
Az akció 2022.08.31-ig érvényes.

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• LAKATOS
• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ

Veszprém és Veszprém környéki munkalehetőségek
3 műszakos beosztásba

alapbér bruttó 300.000 Ft

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe
munkatársat keres!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

12 órás beosztásba azonnali kezdéssel, december közepéig
(egyik héten 2+3, másik héten 2 nap munkavégzéssel)

Mandilla Panzió és Étterem, KÖVESKÁL
www.mandilla.hu
Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

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

Jelentkezni:
06-70/9410-936

Tetőfedő-, bádogos-,
kőműves- és ácsmunkák,

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

Salétromos, nedves házak utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének nedvességének megoldása.
Talajvíz, rétegvíz elleni vízszigetelés.
Kivitelezés, szaktanácsadás egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.
Tel.: 06-20/530-7555 • Aquametodika Kft.

gázkészülék szerelő mester

keres.

XXVIII. évf./30. 2022. július 30.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

www.nhszcsobanc.hu

538 Ft/l

0,33 l

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal
rendelkezo, vállalkozói
szemléletu
munkatársakat

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

Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030
vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

Mobil: 06-30/501-6792
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ingyenes hetilap

munkakörbe

Elvárások:

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

(Zöldpont autósbolt mellett)

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

Érdeklődni:

Tapolca, Gyulakeszi út

Ingatlanpont Kft.

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

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

06-30/684-85-70

- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

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

Nemesvitán 125 m2-es, jó állapotú, 4 szobás családi ház
garázzsal, gazdasági épületekkel, kúttal, gyümölcsfákkal
1018 m2-es telken eladó. Tel:
ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE: +36
70 376 7820
_____________________________

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.: 06-20/9156635. Nyitvatartás: H-P 07.3015.30. Kizárólagossági feltétel nélkül, tisztán 3%-os közvetítési jutalékkal foglalkozom 26 éves gyakorlattal ingatlanok közvetítésével. Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Tapolca nyugati részén 1.
emeleti erkélyes, önálló gázfűtéses, 2 szobás társasházi lakás eladó. Ir.ár: 22 mFt Tel.: 0620/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén részleges balatoni panorámás, 750 m2-es gyümölcsfás részterület eladó. Vezetékes
áram van. Ir.ár: 4,2 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolcán tanúhegyekre panorámás, összközműves 1144
m2-es telekterületű belterületi, beépíthető építési telek eladó. Ir.ár: 16,5 mFt T.: 0620/915-6635
Szigligeten panorámás, elszeparált fekvésű, kb. 1000
m2-es, beépíthető belterületi
telek eladó. Ir.ár: 45 mFt T.: 0620/915-6635
Szent György-hegyen balatoni panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti 1+2 fél szobás, jó közepes
állapotú társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 29,5 mFt T.: 06-20/9156635
_____________________________

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
_____________________________
Nemesvitán 5900 m2 belterületi telek balatoni panorámával 20 %-os beépíthetőséggel eladó. Kialakítható 2 db
1500 m-es és 1 db 2200 m2es önálló építési telek is. Közművek helyben. Ár: 98 M FT
Tel: _____________________________
+36 70 376 7820
Felsőpáhokon Hévízre panorámás, új építésű 143 m2-es,
AA+ energiahatékony, a legkorszerűbb SIP paneles technológiával épült családi ház (3
hálós + nappalis) 775 m2 telken dupla garázzsal, nagy terasszal, jacuzzival, sok extrával
felszerelve eladó. Napelemes
wifi okos fűtés, elektromos
autó gyorstöltő, beépített konyha gépekkel, házimozi stb... Ár:
119_____________________________
M Ft Tel: +36 70 376 7820
Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es minőségi anyagokból igényesen, teljesen
újjáépített, új, 2 háló + nappalis-konyha- étkezős korszerű családi ház, beépített,
felszerelt konyhával 323 m2es telken eladó. Ár: 69,9 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________

Csurgón 1 db 80 m2-es és 1
db 40 m2-es lakás valamint
1db 370 m2-es vendéglátó
egység egy épületen belül
1134 m2-es telken 2 pályás automata tekepályával, teniszpályával, fedett kiülővel, kerti
kemencével, együtt nagyon
Készpénzes azonnali fizetés- kedvező áron eladó. Ár: 68,9 M
sel keresek Badacsony 20 Ft Tel: +36 70 376 7820
_____________________________
km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót, présházat, Káptalantótiban csendes utpincét, erdőt, panziót. T.: 06- cában 100 m2-es, egyedi gáz20/959-6293
Török Tamás fűtéses ( + vegyestüzelésű +
_____________________________
kandallós ) összkomfortos, jó állapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó. Ár: 64,9 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________
_____________________________

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

Eladó Tapolcán kis családi ház
a tóparton, Batsányi u. 34.
Ugyanitt kétszemélyes heverő
(4 éves) autómata moxógép (4
éves) egy mikrósütő (1 éves).
Érd.: 06-30/293-2925-ös telefonszámon
lehet.
_____________________________
Tapolcán a Batthyány utcában
3 szoba+nappalis (90 m2)
családi ház 600 m2-es telken
eladó. Érd.: 06-20/996-7544

LAKÁS
Lakás eladó! 45,3 m2-es magasföldszinti, kertvárosi, központhoz közel, összközmű, 2
éve felújított, ajtó, ablak, redőny, szúnyogháló, villanyhálózat csere, cserépkályha újjáépítése, 4 lakásos téglatársasházban. Szoba, előszoba,
konyha, fürdőszoba, külön wc,
zárt pince és padlástároló, garázs, nagy cserépkályha és
villanyfűtés. Bútorozottan is.
Érd.:_____________________________
06-20/949-2266

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással is. Hívjon, 24 órán belül felvesszük Tapolca belvárosában eladó
a kapcsolatot Önnel! Tel: egy 54 m2-es, teljesen felújított társasházi, földszinti lakás.
+36_____________________________
70 376 7820
Ir.ár: 32,5 mFt Érd.: +36Északi parton nyaraló eladó, víz- 30/523-7509 vagy a 06hez közel. Tel.: 06-70/884-1230 70/322-5124 telefonon.

Tapolcán az Alkotmány utcá- Víz-, gáz- és központifűtésban 3. emeleti 1,5 szobás lakás szerelés, tervezéstől a kiviteeladó.
Érd.: 06-70/428-2823 lezésig. Vállaljuk továbbá meg_____________________________
lévő rendszerek karbantartását,
Sümegen kiváló állapotú, 55 felújítását, átalakítását. Sóstai
m2-es 2 szobás földszinti tár- László Érd.: 06-30/901-5011
_____________________________
sasházi lakás egyedi gázfűtéssel (új kondenzációs ka- Homokfúvás helyben! Fém, fa
zánnal), új hűtő-fűtő klímával tégla, kő, műkő felületek pl.:
eladó. Ár: 21,9 M FT Tel: +36 járművek, pótkocsik, alvázak,
70 376 7820
kerítések, falak, pincék, sírkövek, nyílászárók, parasztfödéKIADÓ
mek stb. tisztítása homokfúHévíz határában, nyugodt, vással. Érd.: 06-30/416-1023
csendes, zárt üdülőfaluban 60 www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________
m2-es, 2 háló, nappalis ház,
278 m2-es telken, dupla fedett Homokfúvás, felnik elektautóbeállóval, kis faházzal hosz- rosztatikus porfestése, garanszútávra kiadó (min. 1 év)., ciával! Háromi Zsolt, 06Lesenceistvánd
_____________________________
vagy eladó. Bérleti díj: 500 30/617-8008
€/hó vagy vételár: 46,9 M Ft Szennyvízszállítás, DUGUTel: _____________________________
+36 70 376 7820
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka BarKülön bejáratú bútorozott al- nabás Tel.: 06-87/321-529,
bérlet 1 személy részére kiadó 06-30/262-0037
_____________________________
Tapolcán. Tel.: 06-30/826-0263 www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________

Kiadó Tapolcán külön bejáratú bútorozott összkomfortos
50 m2-es lakás. Érd.: 0630/321-4149

GARÁZS

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

Tapolcán garázs kiadó. Tel.: Egyedi hőszigetelt fa nyílá06-30/232-4250
szárók, kerti faházak, bútorok
_____________________________
Garázs eladó Tapolcán, a Ha- gyártása, beszerelése, asztalápi úton. Villany, akna, padlás losmunkák elvégzése. T.: 06_____________________________
van. Érd.: 06-70/503-3541 30/387-8281

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

Szobafestés, mázolás, gipszkarton szerelés, kültéri homlokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánMűkő, márvány, gránit, sírlat. _____________________________
T.: 06-30/975-8484
emlékek, keretek, fedések, váÁcsmunkákat vállalunk! Új zák, mécsesek, sírtisztítások,
tetők készítése, héjazatcsere, sírfelújítások, betűvésés. Szarégi tetők felújítása, javítása, bó István kőfaragó mester Tabontása, terasztetők, kocsi be- polca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06állók, kiülők készítése. T.: 06- 87/321-620
_____________________________
70/502-0613
_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék jaÉpületgépészet, víz-gázfűtés- vítás! Gázkészülékek javítása,
duguláselhárítás, javítás-kar- vízkőtelenítés, gázkészülékek
bantartás-új rendszerek kiépí- cseréje, engedélyezetése, betése. Balogh Zsolt. E-mail: üzemelése, gázfogyasztás opbalogh.zsolt0910@gmail.com, timalizálása, égéstermék elemTel.:_____________________________
06-20/5355-027
zés, kondenzációs technológia.
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor Energetikai, műszaki biztonházhozszállítás, költöztetés ra- sági tanácsadás, gázipari műkodással, ajtótól ajtóig szállítjuk szaki-biztonsági felülvizsgálat.
és igény szerint berendezzük bú- Remeha lakossági szerviz. Szitorait! Teljeskörű ingatlan lom- jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
talanítása, szemételvitel, taka- 06-87/350-904; email:
jucka67@t-online.hu
rítás! Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
_____________________________
Raktározás céljára 50-60 m2- bel- és kültéri árnyékolók bees száraz helyiséget keresünk építése, javítása, cseréje. T.: Parasztházak, pincék, gazdaTapolcán vagy környékén. Köz- 06-20/366-8659
sági épületek korhű felújítását
_____________________________
mű nem szükséges. Tel.: 06vállalja építőipari Kft. autentiTakarítás! Cégünk vállalja la- kus technológiák pl. pacsekolt
30/993-1308
_____________________________
kóházak, épületek, irodák, ren- vakolat, paraszt födém, tetőtér
Tapolca Fő utcájában 18 m2- delők, áruházak, iskolák, óvo- beépítés rátétgerendával stb.
es üzlethelyiség eladó. Tel.: dák, nyaralók és panziók ta- Tel.: 06-30/529-9216
_____________________________
06-20/9755-208
karítását, karbantartását. ÖszVarrás! Meghízott – lefogyott?
SZOLGÁLTATÁS szeszokott csapat, tiszta, korrekt munka számlaképesen. Alakíttassa át ruháját, bélés
Üzletek és autók feliratozá- T.: 06-30/812-2155
csere, cipzár csere, függöny_____________________________
sa, reklám- és megállító tábszegés, nadrág felhajtás azonlák, óriásplakát, molinó ké- Festés–mázolás–hőszigete- nal. Tapolca, Keszthelyi úton
szítése. Reklám feliratú lés–tapétázás, gipszkartono- lévő MOL benzinkút mögött. T.:
ponyvák készítése, felirato- zás, helyszíni felmérés, áraján- 06-30/315-6267 Nyitvatartás:
zása. Kölcsey Nyomda, Ta- lat. Referenciák megtekinthetők keddtől péntekig 9-16 óráig.
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06- weboldalunkon. Gyors, pon- Szájmaszk kapható! E-mail:
87/414-644, 414-678, 06- tos, tiszta munkavégzés.
szekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
www.haromfesto.atw.hu,
20/980-8059
_____________________________
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/ Gyorsjavítás! Víz, villany, fűDarázs-, rovar- es rágcsálóirtás, 308-1379
tésrendszerek javítása, laka_____________________________
nádtető lángmentesítése, fatosmunkák szakszerűen, olÁcsmunkát
vállalunk.
Új-régi
védelem.
T.: 06-30/2270-717
csón. Regisztrált szerelő, vil_____________________________
tetők készítése, javítása, bá- lamos mérőhely kivitelezése.
Energetikai tanúsítást vállalok dogozás, garázstetők, parketT.: 06-20/348-2726, 06-20/
gyors határidővel, kedvező tázás, lambériázás, hajópad230-6680
_____________________________
áron Tapolcán és környékén. lózás. Tetőtér beépítése, gipszNapelemes pályázathoz is. 06- kartonozás. Kiülők készítése. T.: Lomtalanítás! Lakások, nya30/956-7005
ralók, garázsok, udvar teljes
_____________________________
06-70/344-7787
_____________________________
körű lomtalanítása, pincétől a
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dupadlásig rakodással, minden
guláselhárítás, kamerás állafajta hulladék elszállítás. Igény
potfelmérés, csatornaépítés,
szerint ingatlan takarítással.
javítás és csõtörések mûszeres
Tel.:_____________________________
06-30/812-2155
bemérése. Vezetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925Baráth István. Vízvezetékek és
2528
www.sos-dugulas.hu
fűtési rendszerek javítása. Boj_____________________________
_____________________________
lerek vízkőmentesítése, wc- wc
Szobafestés, mázolás, tapétartály javítás, csapok-csaptetázás, homlokzatfestés. Tel.: Ácsmunkákat reális áron vállepek cseréje, gaztűzhelyek át06-30/6615-093
Szabó Norbert lalok. Tetőszerkezet készítése,
_____________________________
lécezés, fóliázás, bádogozás, alakítása (földgáz - PB) stb.
Ács-állványozással kapcsola- cserepezés és tetőfelújítás. Mobil: +36-30/309-6773 Ebarath6912@gmail.com
tos munkát vállalunk, új-régi te- Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: mail:_____________________________
tőszerkezetek, kiülők, gará- 06-70/600-7729
_____________________________
Síremlékek garanciával, mizsok, előtetők, féltetők építénőségi olasz gránit alapanyasét, javítását és bádogozást Vízszerelést és csatornagokból, igényes kivitelben - savállalunk. Tel.: 06-30/700-7730, rendszer kialakítást vállalok
ját gyártás - megrendelhetők.
csaptelep
cserétől
komplett
06-30/464-1461
_____________________________
felújításig. janoskiss2143@ Vállaljuk gránit ablakpárkányok,
Szobafestést, mázolást, ta- gmail.com Tel.: 06-30/970- konyhapultok, kerítés fedkövek készítését. Minőségi munpétázást vállalok. Ingyenes fel- 8012
_____________________________
ka megbízható, helyi szakemmérés, rövid határidő. Tel.:
Sírkő
tisztítása,
tisztítás
utáni
bertől. Szilasi Sándor kőfaragó
06-20/236-5361
_____________________________
felületkezelése, kerítés és ház- mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
Költöztetést vállalok rako- lábazat tisztítása magasnyo- www.szilasikofarago.hu
dással és egyéb áruszállítást. mású mosóval Tapolcán és Tel.: 06-20/421-5079
_____________________________
T.: 06-20/946-9678
környékén. Varga Zoltán 06_____________________________
Jó minőségű termőföld nagy
70/224-1687
_____________________________
Duguláselhárítás kamerás
mennyiségben eladó, szállírendszerrel, csatornacsövek Burkolást vállalok kedvező tás megoldható. Ár megbenyomvonalkeresése, javítása. áron. Csempézést, járólapo- szélés alapján. Érd.: 06-30/493Tel.: 06-20/9844-667
zást, stb. Tel.: 06-20/938-8904 4720

ÜZLETHELYISÉG

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.: 06-20/520-2465
_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák
kivágása Alpintechnikával, Faápolás, Ágdarálás, Tuskómarás E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 Kardos-Alpin - Kardos
Gergő
e.v.
_____________________________
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.: 06-30/812-2155
_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kandallót építek, javítok. A cserépkályha lehet hőcserélős illetve „patkós” is. Bontás fejében kályhát viszek, esetenként
veszek.
Tel.: 06-30/644-2665
_____________________________
Fűkaszálás, fűnyírás, sövényvágás, tuják formázása,
fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Számlaképes, megbízható munka.
Területrendezés- Kiss Bence
e.v._____________________________
Tel.: +36-70/330-4272

Férfi-női gyógypedikűr, manikűr Nemesgulácson. Tel.: 06Kőműves munkákat, építés
30/866-3411
_____________________________
alaptól a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve já- EMELŐKOSARAS autóval
rólapozást és csempézést vál- munkát vállalok! Bérelhető!
lalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt: Veszélyes fák kivágása, galyönállóan dolgozni tudó kőmű- lyazása, festés, molinó, vilvest_____________________________
alkalmaznék.
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban véSzőlőmunkát vállalunk több
gezendő munka 20 méter maéves tapasztalattal, metszéstől
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
– szüretig minden, ami szőlő,
TAPOLCA 06-20/563-6767
szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást,
JÁRMŰ
kaszálást, bozótirtást, elhanyagolt területek rendbetételét, ve- Személyautókat, kisteher auszélyes fák kivágását, zöldhul- tókat, műszakis, lejárt műladék elszállítást, sitt hordást és szakis, ideiglenesen kivont
sziklakertek építését. Nyaralók járműveket vásárolok. Tel.:
_____________________________
és panziók éves karbantartása. 06-30/601-6255
Hívjon bizalommal, megbízható Wagon R-t vennék vonóhomunka, számlaképesen. Tel.: roggal, friss műszakival, jó ál06-30/812-2155
lapotban.
Tel.: 06-30/506-5352
_____________________________
_____________________________
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
_____________________________

TOYOTA RAV 4, háromajtós,
2002.12.31-én forgalomba helyezett, 2 000 cm3-es,diesel,
2023.01.05-ig érvényes műszaki vizsgával, 246 882 km-el,
szervizelt, garázsban tartott
autó, alacsony fogyasztással jó
állapotban eladó. Felszereltség: vonóhorog, cd-s rádió,
elektromos ajtózár, klíma, négy
évszakos gumik. Érd.: tel. 0630/9361-804

Kovács Kertgondozás. Vállalom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fűnyírás, favágás, sövényvágás,
bozótirtás és veszélyes favágások alpintechnikával. Kovács Ferenc Gergő 06-30/2523264
_____________________________

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: 87/510226, 06-20/437-2423, 0620/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________

_____________________________

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. Tel.: 06-30/812-2155

VEGYES oöl

Magas humusztartalmú, jó
minőségű termőföld eladó. T.:
06-20/9553-267
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó Tapolcán, helyszíni felrakással vagy kiszállítással is
kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08
_____________________________
Tükörbársony kanapé, testmasszírozó, kávéskészlet, éjjeli
lámpa, 1 zsák kisfiúnak való
gyerekruha eladó Tapolcán.
T.: 06-30/504-1660
_____________________________
500 l-es műanyag merülő tetős boros tartály (TÜRK) 3 db
eladó. Tel.: 06-20/237-6812

Vásárolnék minden típusú
Simpson motort, alkatrészeket,
működésképtelent is. És egyéb
régi kis- es nagy motorokat. T.:
06-30/3333-978
_____________________________
Vásárolnék horganyzott kádakat kicsit, nagyot, fateknőt,
fa melencét, disznóvágó bontó asztalokat, lábasokat, fazekakat, zsíros véndőt, porcelánokat és egyéb régi tárgyakat.
Tel.:_____________________________
06-30/769-2447
Tapolcáról 2 hónapos szürke
kiscicák (lány és fiú) ingyen elvihetők.
Tel.: 06-30/269-1288
_____________________________
Betonoszlopok (35 db) szőlőbe, kerítésoszlopok eladók.
Bor-berendezés (prés, hordók,
daráló, kád-edények, stb) eladók.
Tel.: 06-70/270-8678
_____________________________
Fűnyírótraktorok, benzinmotoros tologatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl – Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfűrészek, ELU gérvágókörfűrész átfordítható asztallal, légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig különböző teljesítménnyel ipari
kivitelben is, benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
fúró- vésőkalapácsok, kétkezes vésőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali kettős és vizes köszörűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás vizes csempevágók, állítható csőmenetvágó, levegős szerszámok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcskeverők, hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csónakmotor, oxigénpalackok, eladó. Szerszámgépek, kerti gépek szervizelése. Tel.: 0630/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________

Labrador zsemleszínű kan 8 Kezdő szakácsot, férfi konyhai
hónapos kölyök eladó. Tel.: kisegítőt felveszünk azonnali
kezdéssel balatonrendes-pál06-20/614-7210
_____________________________
kövei üdülőbe. Mobil: +36Balatoni horgászcsónak jó ál- 20/943-0643
_____________________________
lapotban eladó Tapolcán. 4 m
hosszú 1,4 m széles, elöl hátul LC Logistic Kft. nemzetközi
zárható nagyméretű tároló re- árufuvarozásra „C” kategóriás
kesszel. Ir.ár: 150.000 Ft To- jogosítvánnyal rendelkező
vábbi tájékoztatás telefonon. munkatársat keres tapolcai
Tel.:_____________________________
06-70/770-2228
telephellyel. Érd.: 06-70/5246474,
06-30/516-4224
_____________________________
4 részes fehér szekrénysor
és egy jó állapotú francia ágy LC Logistic Kft. nemzetközi
ingyen elvihető! Tel.: 06- árufuvarozásra „B” kategóriás
30/410-9462
jogosítvánnyal rendelkező
_____________________________
munkatársat keres tapolcai
Fotóművész csinos, szép arcú, telephellyel. Érd.: 06-70/524tetoválás mentes modell lányt 6474, 06-30/516-4224
_____________________________
keres 18-25 év között. Tel.: 0630/365-3313 csak SMS jelent- Építőipari Kft. kőműves, bekezést
várok 19-21 óra között. tanított kőműves illetve se_____________________________
gédmunkás kollégát keres be3 db F8-as jó állapotban lévő jelentett 8 órás munkarendben.
parapet konvektor olcsón el- Éves szabadság, munkaruha
adó. Tel.: 06-87/445-004, 06- biztosított. Munkabér meg20/565-9966
_____________________________
egyezés szerint. Érd.: 0606-30/224-2450
Búza zsákolva 14 e/q Lesen- 30/455-9006,
_____________________________
cefalun eladó. Tel.: 06-20/338- Tapolcán takarítónő állást ke2260
_____________________________
res. Tel.: 06-30/710-7282
_____________________________

Eladó 2 db 50 l-es rozsda- Lovagolni szerető angol tanárt
mentes lekvárfőző. Tel.: 06- keresünk. Tel.: 06-30/58630/203-9417
_____________________________
7717,
8-9 óra között.
_____________________________
Őszibarack eladó korlátolt Segédmunkást felveszünk épímennyiségben. Tel.: 06- tőipari munkára. Elérhető havi
30/305-7667
_____________________________
nettó bér 286.000 Ft (22 munNagykörbálás széna, kukorica,
búza, árpa és egy 2,8 m dupla rögtörő csillagos kombinátor
eladó. Tel.: 06-30/227-7549

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

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kapható, konyhakészen. Fenyő
széldeszka léces és széles
Fém gyorsdaraboló, ipari por- szállítás. Tel.: 06-20/9469-678
_____________________________
szívók, akkus porszívó, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, AS Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá(Stihl) 3 kerekű önjáró magas- raz, kiváló fűtőértékű tölgyfafű nyíró, billenővályús hintafű- melléktermék tűzifa konyharészek, Elektra Beckum profi CO készen, kiszállítva eladó. Kis
hegesztő, Bosch – ELU orrfűré- kályhától a kazán méretig. T.:
szek 220 V, elektromos kapáló- 06-30/520-0466
_____________________________
gépek, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, hó- Fűrészelt AKÁC szőlőtámra
marók, vizesvágók 200-350 és -karóra megrendelést felmm, benzinmotoros sterimó, veszek. Tel.: 06-30/929-6970.
Wacker döngölőbéka, kombinált EUTR: AA5811791
gyalugépek 205-260 mm-es új,
ÁLLÁS -,
egyengető gyalugép 200 mmes, inverteres hegesztők új 140- A Tapolcai Hírözön terjeszté160 A Avis, központi fűtéshez sére Nyirádra, Monostorapá220 V-os szünetmentes áram- tira, Kisapátira, Taliándörögforrás, magassági láncfűrészek dre, Szentbékkállára helyi újés sövényvágók, kisméretű, új- ságkihordót keresünk. Érd.:
szerű kapálógépek, ipari szalá- személyesen Kölcsey Nyommi szeletelő gép, eladó. Hibás da Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
vagy használaton kívüli profi u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06munkaidőben
kisgépét beszámítom! Tel.: 06- 20/980-8059
_____________________________
30/457-7200,
06-87/701-018 Tapolcai Pizzériába éves ál_____________________________
Búza és zab (takarmány), valamint kiváló minőségű lucerna-, széna és zabszalma bála
eladó.
Tel.: 06-30/900-2711
_____________________________
Használt, jó állapotban lévő
ülőgarnitúra 3+2+1-es barna
bársony huzattal, valamint sarok ülőgarnitúra ágyazható, 2
ágyneműtartós, piros plüss
huzattal, világos mintás párnákkal eladó Tapolcán. Érd.:
06-30/1799-651
_____________________________
Bitumenes zsindely minőségi
antracit szürke 40 m2, garázs,
kerti kiülő fedésére alkalmas,
eladó.
Érd.: 06-30/927-8390
_____________________________
3 db hordozható légkondi eladó._____________________________
Tel.: 06-30/616-8414
Használt nagyteljesítményű
prés eladó. T.: 06-30/680-7222

kanap)+ 100 %-os bejárási
költségtérítés. Profi kőművest és
betanított kőművest felveszünk
éves állásra, hosszútávra. Profi kőműves elérhető havi nettó
bér 583.000 Ft (22 munkanap)+ 100 %-os bejárási költségtérítés, betanított kőműves
havi nettó bér 374.000 Ft (22
munkanap) +100 %-os bejárási
költségtérítés. Feltétel józan
élet._____________________________
Érd.: 06-30/432-7387
Házvezetőnőt keresünk Oázis a Klastromhoz Wellness
Vendégházba Badacsonyörsön. Reggeliztetés, takarítás,
mosás, vasalás. Éves állásra és
idénymunkára is. Kiváló csapat,
tisztességes fizetés, gyönyörű
környezet. Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal recepcio@
balatonivendeghaz.hu, vagy
telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu
_____________________________
Kertépítéshez keresünk férfi
munkaerőt fizikai munkára.
Érd.:_____________________________
06-70/604-1272

Keresek megbízható kertészt
Badacsonytördemicre. Fizetés havi 60.000 Ft Tel.: +49171-5438093

PROGRAM
KONCERTEK a Csigó Malomban. A VEB2023 EKF partnersége révén a Kultháló Bázis
programsorozata keretében.
2022. augusztus 1, hétfő, 18:0019:00 "Ismerjük meg és próbáljuk ki". Interaktív hangszerbemutató és családi program a
kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője, Szilágyi Áron, zenész közreműködésével. A belépés ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
2022. augusztus 6, szombat,
20:00-22:00 "Időutazás a zene
világában a klasszikustól a kortársig" Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám
gordonkaművész közreműködésével. Vendégük Dubrovay
László Kossuth-díjas zeneszerző. Kísérőprogram: borkóstoló a
Borbély Családi Pincészet kínálatából. Belépőjegy: 3.500
forint 2022. augusztus 11, csütörtök 20:00-22:00 Szonáta Est
és zenei kvíz játék Csermák
Éva hegedűművész és Marczi
Mariann zongoraművész közreműködésével. Műsorvezető
Veisz Gábor, a Bartók Rádió
szerkesztő-műsorvezetője. Kísérőprogram: borkóstoló a Kőróka Pince kínálatából. Belépőjegy: 3.500 forint. 2022. augusztus 12., péntek 20:00-22:00

Fuvola Est és zenei kvíz játék
Drahos Béla Liszt Ferenc-díjas
fuvolaművész közreműködésével, zongorakísérettel. Műsorvezető Veisz Gábor, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője.
Kísérőprogram: borkóstoló a
Büttner Borászat kínálatából.
Helyszín: 8286 Gyulakeszi Kossuth Lajos utca 109. Jegyrendelés és regisztráció e-mailben:
csigomalomalapitvany@gmail.com Tel. +36 20
534 1333 és a helyszínen. További információk honlapunkon: www.csigomalom.com

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

OKTATÁS
Közúti elsősegély tanfolyam
kiscsoportos vizsgafelkészítés indul 2022. augusztus 6. szombat
8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3. Irodaház földszint (Fülöpkert kertészet mellett) Bejárat az irodaház előtti murvás parkoló felől.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959 E-mail.:
tapolcaelsosegely@ gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

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

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

249
Ft/db
498 Ft/l

279
Ft/db
558 Ft/l

269
Ft/db
538 Ft/l

279
Ft/db

558 Ft/l

0,33 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.

bri Ételbár
liTAPOLCA
o
K
Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 1-től augusztus 5-ig:
Hétfő: zöldségleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
Kedd: karalábéleves, mézes-mustáros csirke rizzsel
Szerda: zöldbableves, paprikás krumpli
Csütörtök: gulyás, túróstészta
Péntek: sárgaborsó-krémleves, rántott sertésborda 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.

SALFÖLD MAJOR
NYITVA MINDEN NAP: 9.00-19.00

LOVASBEMUTATÓK
Puszta-ötös, lovas-bravúrok, csikósparádé, lovasbemutató.
A bemutató után ingyenes lovaglási lehetőség.

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
- 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:

LOVAGLÁS, PÓNILOVAGLÁS,

KÖVESKÁLI KŐVIRÁG keresi új
SÉTAKOCSIZÁS
SZAKÁCS, PULTOS- FELSZOLŐSHONOS MAGYAR
GÁLÓ munkatársait. Ha szép,
ÁLLATFAJTÁK
BEMUTATÓJA
kulturált környezetben, minőségi
étteremben, ÉVES, VAGY SZEÁLLATSIMOGATÓ
ZONÁLIS ÁLLÁSBAN, dolgoz- www.kali.hu/salfoldmajor • +36-30/9390-770
na, de nyáron is fontosak a szabadnapok, keressen minket!
szerződéses munkaviszony,
munkába járási támogatás, teljes ellátás, munkaruha biztosítása, kiemelt bérezés meglásra akár azonnali kezdéssel, egyezés szerint, plusz forgaszakképzett, gyakorlattal ren- lom utáni jutalék. Elsősorban
delkező szakácsot felveszünk. környékbeliek jelentkezését
Tel.:_____________________________
06-70/945-2008
várjuk: e-mail: kovirag@
kovirag.com,
tel: 06209739373
_____________________________
Vagyonőri végzettséggel rendelkező, valamint áruellenőr Hegymagas Község Önkormunkakörbe keresünk kollé- mányzata közművelődési ügygákat Kékkút telephelyen tör- intéző munkakörben állást hirdet.
ténő munkavégzéshez. Érd.: Az álláslehetőségről bővebb in06-30/825-2510 e-mail:
formációt a település honlapján,
berikildi@gmail.com
illetve a 0630/657-6276-os te_____________________________
lefonszámon
szerezhet.
_____________________________
Betonkeverő üzembe keverőst
keresünk gyakorlat nem szük- Szigligeti éves üzemelésű Baséges. Mixerre sofőrt felve- kos Vendéglő és Grillkert keszünk.
Tel.: 06-30/685-6424 res kreatív szakmájára is igé_____________________________
nyes szakácsot, főzőasszonyt,
Badacsonyi borászat keres
konyhai kisegítőt, pultos-felazonnali munkakezdéssel szőszolgálót – akár részmunkalőmunkában jártas kollégát,
időben is – gasztronómiát szeéves bejelentett állásra. Megrető kezdők beiskolázását előkeresést a 06 30 868 1362-es
segítjük. T.: 06-30/9945-040
számra várjuk.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül
Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

Nemesvitán 125 m2-es, jó állapotú, 4 szobás családi ház
garázzsal, gazdasági épületekkel, kúttal, gyümölcsfákkal
1018 m2-es telken eladó. Tel:
ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE: +36
70 376 7820
_____________________________

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.: 06-20/9156635. Nyitvatartás: H-P 07.3015.30. Kizárólagossági feltétel nélkül, tisztán 3%-os közvetítési jutalékkal foglalkozom 26 éves gyakorlattal ingatlanok közvetítésével. Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Tapolca nyugati részén 1.
emeleti erkélyes, önálló gázfűtéses, 2 szobás társasházi lakás eladó. Ir.ár: 22 mFt Tel.: 0620/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén részleges balatoni panorámás, 750 m2-es gyümölcsfás részterület eladó. Vezetékes
áram van. Ir.ár: 4,2 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolcán tanúhegyekre panorámás, összközműves 1144
m2-es telekterületű belterületi, beépíthető építési telek eladó. Ir.ár: 16,5 mFt T.: 0620/915-6635
Szigligeten panorámás, elszeparált fekvésű, kb. 1000
m2-es, beépíthető belterületi
telek eladó. Ir.ár: 45 mFt T.: 0620/915-6635
Szent György-hegyen balatoni panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1. emeleti 1+2 fél szobás, jó közepes
állapotú társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 29,5 mFt T.: 06-20/9156635
_____________________________

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
_____________________________
Nemesvitán 5900 m2 belterületi telek balatoni panorámával 20 %-os beépíthetőséggel eladó. Kialakítható 2 db
1500 m-es és 1 db 2200 m2es önálló építési telek is. Közművek helyben. Ár: 98 M FT
Tel: _____________________________
+36 70 376 7820
Felsőpáhokon Hévízre panorámás, új építésű 143 m2-es,
AA+ energiahatékony, a legkorszerűbb SIP paneles technológiával épült családi ház (3
hálós + nappalis) 775 m2 telken dupla garázzsal, nagy terasszal, jacuzzival, sok extrával
felszerelve eladó. Napelemes
wifi okos fűtés, elektromos
autó gyorstöltő, beépített konyha gépekkel, házimozi stb... Ár:
119_____________________________
M Ft Tel: +36 70 376 7820
Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es minőségi anyagokból igényesen, teljesen
újjáépített, új, 2 háló + nappalis-konyha- étkezős korszerű családi ház, beépített,
felszerelt konyhával 323 m2es telken eladó. Ár: 69,9 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________

Csurgón 1 db 80 m2-es és 1
db 40 m2-es lakás valamint
1db 370 m2-es vendéglátó
egység egy épületen belül
1134 m2-es telken 2 pályás automata tekepályával, teniszpályával, fedett kiülővel, kerti
kemencével, együtt nagyon
Készpénzes azonnali fizetés- kedvező áron eladó. Ár: 68,9 M
sel keresek Badacsony 20 Ft Tel: +36 70 376 7820
_____________________________
km-es körzetében eladó ingatlant. Nyaralót, présházat, Káptalantótiban csendes utpincét, erdőt, panziót. T.: 06- cában 100 m2-es, egyedi gáz20/959-6293
Török Tamás fűtéses ( + vegyestüzelésű +
_____________________________
kandallós ) összkomfortos, jó állapotú családi ház, garázzsal,
nyári konyhával, 80 m2 gazdasági épülettel, 915 m2 rendezett
kerttel, kúttal eladó. Ár: 64,9 M
Ft Tel:
+36 70 376 7820
_____________________________
_____________________________

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

Eladó Tapolcán kis családi ház
a tóparton, Batsányi u. 34.
Ugyanitt kétszemélyes heverő
(4 éves) autómata moxógép (4
éves) egy mikrósütő (1 éves).
Érd.: 06-30/293-2925-ös telefonszámon
lehet.
_____________________________
Tapolcán a Batthyány utcában
3 szoba+nappalis (90 m2)
családi ház 600 m2-es telken
eladó. Érd.: 06-20/996-7544

LAKÁS
Lakás eladó! 45,3 m2-es magasföldszinti, kertvárosi, központhoz közel, összközmű, 2
éve felújított, ajtó, ablak, redőny, szúnyogháló, villanyhálózat csere, cserépkályha újjáépítése, 4 lakásos téglatársasházban. Szoba, előszoba,
konyha, fürdőszoba, külön wc,
zárt pince és padlástároló, garázs, nagy cserépkályha és
villanyfűtés. Bútorozottan is.
Érd.:_____________________________
06-20/949-2266

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással is. Hívjon, 24 órán belül felvesszük Tapolca belvárosában eladó
a kapcsolatot Önnel! Tel: egy 54 m2-es, teljesen felújított társasházi, földszinti lakás.
+36_____________________________
70 376 7820
Ir.ár: 32,5 mFt Érd.: +36Északi parton nyaraló eladó, víz- 30/523-7509 vagy a 06hez közel. Tel.: 06-70/884-1230 70/322-5124 telefonon.

Tapolcán az Alkotmány utcá- Víz-, gáz- és központifűtésban 3. emeleti 1,5 szobás lakás szerelés, tervezéstől a kiviteeladó.
Érd.: 06-70/428-2823 lezésig. Vállaljuk továbbá meg_____________________________
lévő rendszerek karbantartását,
Sümegen kiváló állapotú, 55 felújítását, átalakítását. Sóstai
m2-es 2 szobás földszinti tár- László Érd.: 06-30/901-5011
_____________________________
sasházi lakás egyedi gázfűtéssel (új kondenzációs ka- Homokfúvás helyben! Fém, fa
zánnal), új hűtő-fűtő klímával tégla, kő, műkő felületek pl.:
eladó. Ár: 21,9 M FT Tel: +36 járművek, pótkocsik, alvázak,
70 376 7820
kerítések, falak, pincék, sírkövek, nyílászárók, parasztfödéKIADÓ
mek stb. tisztítása homokfúHévíz határában, nyugodt, vással. Érd.: 06-30/416-1023
csendes, zárt üdülőfaluban 60 www.homokfuvashelyben.hu
_____________________________
m2-es, 2 háló, nappalis ház,
278 m2-es telken, dupla fedett Homokfúvás, felnik elektautóbeállóval, kis faházzal hosz- rosztatikus porfestése, garanszútávra kiadó (min. 1 év)., ciával! Háromi Zsolt, 06Lesenceistvánd
_____________________________
vagy eladó. Bérleti díj: 500 30/617-8008
€/hó vagy vételár: 46,9 M Ft Szennyvízszállítás, DUGUTel: _____________________________
+36 70 376 7820
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka BarKülön bejáratú bútorozott al- nabás Tel.: 06-87/321-529,
bérlet 1 személy részére kiadó 06-30/262-0037
_____________________________
Tapolcán. Tel.: 06-30/826-0263 www.dugulas2.webnode.hu
_____________________________

Kiadó Tapolcán külön bejáratú bútorozott összkomfortos
50 m2-es lakás. Érd.: 0630/321-4149

GARÁZS

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

Tapolcán garázs kiadó. Tel.: Egyedi hőszigetelt fa nyílá06-30/232-4250
szárók, kerti faházak, bútorok
_____________________________
Garázs eladó Tapolcán, a Ha- gyártása, beszerelése, asztalápi úton. Villany, akna, padlás losmunkák elvégzése. T.: 06_____________________________
van. Érd.: 06-70/503-3541 30/387-8281

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

Szobafestés, mázolás, gipszkarton szerelés, kültéri homlokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánMűkő, márvány, gránit, sírlat. _____________________________
T.: 06-30/975-8484
emlékek, keretek, fedések, váÁcsmunkákat vállalunk! Új zák, mécsesek, sírtisztítások,
tetők készítése, héjazatcsere, sírfelújítások, betűvésés. Szarégi tetők felújítása, javítása, bó István kőfaragó mester Tabontása, terasztetők, kocsi be- polca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06állók, kiülők készítése. T.: 06- 87/321-620
_____________________________
70/502-0613
_____________________________
Gázszerelés, gázkészülék jaÉpületgépészet, víz-gázfűtés- vítás! Gázkészülékek javítása,
duguláselhárítás, javítás-kar- vízkőtelenítés, gázkészülékek
bantartás-új rendszerek kiépí- cseréje, engedélyezetése, betése. Balogh Zsolt. E-mail: üzemelése, gázfogyasztás opbalogh.zsolt0910@gmail.com, timalizálása, égéstermék elemTel.:_____________________________
06-20/5355-027
zés, kondenzációs technológia.
Költöztetés, Tehertaxi! Bútor Energetikai, műszaki biztonházhozszállítás, költöztetés ra- sági tanácsadás, gázipari műkodással, ajtótól ajtóig szállítjuk szaki-biztonsági felülvizsgálat.
és igény szerint berendezzük bú- Remeha lakossági szerviz. Szitorait! Teljeskörű ingatlan lom- jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
talanítása, szemételvitel, taka- 06-87/350-904; email:
jucka67@t-online.hu
rítás! Tel.: 06-30/812-2155
_____________________________
_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
_____________________________
Raktározás céljára 50-60 m2- bel- és kültéri árnyékolók bees száraz helyiséget keresünk építése, javítása, cseréje. T.: Parasztházak, pincék, gazdaTapolcán vagy környékén. Köz- 06-20/366-8659
sági épületek korhű felújítását
_____________________________
mű nem szükséges. Tel.: 06vállalja építőipari Kft. autentiTakarítás! Cégünk vállalja la- kus technológiák pl. pacsekolt
30/993-1308
_____________________________
kóházak, épületek, irodák, ren- vakolat, paraszt födém, tetőtér
Tapolca Fő utcájában 18 m2- delők, áruházak, iskolák, óvo- beépítés rátétgerendával stb.
es üzlethelyiség eladó. Tel.: dák, nyaralók és panziók ta- Tel.: 06-30/529-9216
_____________________________
06-20/9755-208
karítását, karbantartását. ÖszVarrás! Meghízott – lefogyott?
SZOLGÁLTATÁS szeszokott csapat, tiszta, korrekt munka számlaképesen. Alakíttassa át ruháját, bélés
Üzletek és autók feliratozá- T.: 06-30/812-2155
csere, cipzár csere, függöny_____________________________
sa, reklám- és megállító tábszegés, nadrág felhajtás azonlák, óriásplakát, molinó ké- Festés–mázolás–hőszigete- nal. Tapolca, Keszthelyi úton
szítése. Reklám feliratú lés–tapétázás, gipszkartono- lévő MOL benzinkút mögött. T.:
ponyvák készítése, felirato- zás, helyszíni felmérés, áraján- 06-30/315-6267 Nyitvatartás:
zása. Kölcsey Nyomda, Ta- lat. Referenciák megtekinthetők keddtől péntekig 9-16 óráig.
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06- weboldalunkon. Gyors, pon- Szájmaszk kapható! E-mail:
87/414-644, 414-678, 06- tos, tiszta munkavégzés.
szekdekoracio@freemail.hu
_____________________________
www.haromfesto.atw.hu,
20/980-8059
_____________________________
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/ Gyorsjavítás! Víz, villany, fűDarázs-, rovar- es rágcsálóirtás, 308-1379
tésrendszerek javítása, laka_____________________________
nádtető lángmentesítése, fatosmunkák szakszerűen, olÁcsmunkát
vállalunk.
Új-régi
védelem.
T.: 06-30/2270-717
csón. Regisztrált szerelő, vil_____________________________
tetők készítése, javítása, bá- lamos mérőhely kivitelezése.
Energetikai tanúsítást vállalok dogozás, garázstetők, parketT.: 06-20/348-2726, 06-20/
gyors határidővel, kedvező tázás, lambériázás, hajópad230-6680
_____________________________
áron Tapolcán és környékén. lózás. Tetőtér beépítése, gipszNapelemes pályázathoz is. 06- kartonozás. Kiülők készítése. T.: Lomtalanítás! Lakások, nya30/956-7005
ralók, garázsok, udvar teljes
_____________________________
06-70/344-7787
_____________________________
körű lomtalanítása, pincétől a
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dupadlásig rakodással, minden
guláselhárítás, kamerás állafajta hulladék elszállítás. Igény
potfelmérés, csatornaépítés,
szerint ingatlan takarítással.
javítás és csõtörések mûszeres
Tel.:_____________________________
06-30/812-2155
bemérése. Vezetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-20/925Baráth István. Vízvezetékek és
2528
www.sos-dugulas.hu
fűtési rendszerek javítása. Boj_____________________________
_____________________________
lerek vízkőmentesítése, wc- wc
Szobafestés, mázolás, tapétartály javítás, csapok-csaptetázás, homlokzatfestés. Tel.: Ácsmunkákat reális áron vállepek cseréje, gaztűzhelyek át06-30/6615-093
Szabó Norbert lalok. Tetőszerkezet készítése,
_____________________________
lécezés, fóliázás, bádogozás, alakítása (földgáz - PB) stb.
Ács-állványozással kapcsola- cserepezés és tetőfelújítás. Mobil: +36-30/309-6773 Ebarath6912@gmail.com
tos munkát vállalunk, új-régi te- Uitt. veszélyes fák kivágása. T.: mail:_____________________________
tőszerkezetek, kiülők, gará- 06-70/600-7729
_____________________________
Síremlékek garanciával, mizsok, előtetők, féltetők építénőségi olasz gránit alapanyasét, javítását és bádogozást Vízszerelést és csatornagokból, igényes kivitelben - savállalunk. Tel.: 06-30/700-7730, rendszer kialakítást vállalok
ját gyártás - megrendelhetők.
csaptelep
cserétől
komplett
06-30/464-1461
_____________________________
felújításig. janoskiss2143@ Vállaljuk gránit ablakpárkányok,
Szobafestést, mázolást, ta- gmail.com Tel.: 06-30/970- konyhapultok, kerítés fedkövek készítését. Minőségi munpétázást vállalok. Ingyenes fel- 8012
_____________________________
ka megbízható, helyi szakemmérés, rövid határidő. Tel.:
Sírkő
tisztítása,
tisztítás
utáni
bertől. Szilasi Sándor kőfaragó
06-20/236-5361
_____________________________
felületkezelése, kerítés és ház- mester; Tapolca, Honvéd u. 3.;
Költöztetést vállalok rako- lábazat tisztítása magasnyo- www.szilasikofarago.hu
dással és egyéb áruszállítást. mású mosóval Tapolcán és Tel.: 06-20/421-5079
_____________________________
T.: 06-20/946-9678
környékén. Varga Zoltán 06_____________________________
Jó minőségű termőföld nagy
70/224-1687
_____________________________
Duguláselhárítás kamerás
mennyiségben eladó, szállírendszerrel, csatornacsövek Burkolást vállalok kedvező tás megoldható. Ár megbenyomvonalkeresése, javítása. áron. Csempézést, járólapo- szélés alapján. Érd.: 06-30/493Tel.: 06-20/9844-667
zást, stb. Tel.: 06-20/938-8904 4720

ÜZLETHELYISÉG

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.: 06-20/520-2465
_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák
kivágása Alpintechnikával, Faápolás, Ágdarálás, Tuskómarás E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 Kardos-Alpin - Kardos
Gergő
e.v.
_____________________________
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.: 06-30/812-2155
_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kandallót építek, javítok. A cserépkályha lehet hőcserélős illetve „patkós” is. Bontás fejében kályhát viszek, esetenként
veszek.
Tel.: 06-30/644-2665
_____________________________
Fűkaszálás, fűnyírás, sövényvágás, tuják formázása,
fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Számlaképes, megbízható munka.
Területrendezés- Kiss Bence
e.v._____________________________
Tel.: +36-70/330-4272

Férfi-női gyógypedikűr, manikűr Nemesgulácson. Tel.: 06Kőműves munkákat, építés
30/866-3411
_____________________________
alaptól a koszorúig, belső átalakítást, térkövezést, illetve já- EMELŐKOSARAS autóval
rólapozást és csempézést vál- munkát vállalok! Bérelhető!
lalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt: Veszélyes fák kivágása, galyönállóan dolgozni tudó kőmű- lyazása, festés, molinó, vilvest_____________________________
alkalmaznék.
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban véSzőlőmunkát vállalunk több
gezendő munka 20 méter maéves tapasztalattal, metszéstől
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
– szüretig minden, ami szőlő,
TAPOLCA 06-20/563-6767
szőlőkivágás, telepítés. Valamint permetezést, fűnyírást,
JÁRMŰ
kaszálást, bozótirtást, elhanyagolt területek rendbetételét, ve- Személyautókat, kisteher auszélyes fák kivágását, zöldhul- tókat, műszakis, lejárt műladék elszállítást, sitt hordást és szakis, ideiglenesen kivont
sziklakertek építését. Nyaralók járműveket vásárolok. Tel.:
_____________________________
és panziók éves karbantartása. 06-30/601-6255
Hívjon bizalommal, megbízható Wagon R-t vennék vonóhomunka, számlaképesen. Tel.: roggal, friss műszakival, jó ál06-30/812-2155
lapotban.
Tel.: 06-30/506-5352
_____________________________
_____________________________
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
_____________________________

TOYOTA RAV 4, háromajtós,
2002.12.31-én forgalomba helyezett, 2 000 cm3-es,diesel,
2023.01.05-ig érvényes műszaki vizsgával, 246 882 km-el,
szervizelt, garázsban tartott
autó, alacsony fogyasztással jó
állapotban eladó. Felszereltség: vonóhorog, cd-s rádió,
elektromos ajtózár, klíma, négy
évszakos gumik. Érd.: tel. 0630/9361-804

Kovács Kertgondozás. Vállalom elhanyagolt nyaralók és
kertek karbantartását, fűnyírás, favágás, sövényvágás,
bozótirtás és veszélyes favágások alpintechnikával. Kovács Ferenc Gergő 06-30/2523264
_____________________________

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: 87/510226, 06-20/437-2423, 0620/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu
_____________________________

_____________________________

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. Tel.: 06-30/812-2155

VEGYES oöl

Magas humusztartalmú, jó
minőségű termőföld eladó. T.:
06-20/9553-267
_____________________________
Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó Tapolcán, helyszíni felrakással vagy kiszállítással is
kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08
_____________________________
Tükörbársony kanapé, testmasszírozó, kávéskészlet, éjjeli
lámpa, 1 zsák kisfiúnak való
gyerekruha eladó Tapolcán.
T.: 06-30/504-1660
_____________________________
500 l-es műanyag merülő tetős boros tartály (TÜRK) 3 db
eladó. Tel.: 06-20/237-6812

Vásárolnék minden típusú
Simpson motort, alkatrészeket,
működésképtelent is. És egyéb
régi kis- es nagy motorokat. T.:
06-30/3333-978
_____________________________
Vásárolnék horganyzott kádakat kicsit, nagyot, fateknőt,
fa melencét, disznóvágó bontó asztalokat, lábasokat, fazekakat, zsíros véndőt, porcelánokat és egyéb régi tárgyakat.
Tel.:_____________________________
06-30/769-2447
Tapolcáról 2 hónapos szürke
kiscicák (lány és fiú) ingyen elvihetők.
Tel.: 06-30/269-1288
_____________________________
Betonoszlopok (35 db) szőlőbe, kerítésoszlopok eladók.
Bor-berendezés (prés, hordók,
daráló, kád-edények, stb) eladók.
Tel.: 06-70/270-8678
_____________________________
Fűnyírótraktorok, benzinmotoros tologatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl – Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalagfűrészek, ELU gérvágókörfűrész átfordítható asztallal, légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig különböző teljesítménnyel ipari
kivitelben is, benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
fúró- vésőkalapácsok, kétkezes vésőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-,rezgő- és ekcenter csiszolók, asztali kettős és vizes köszörűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás vizes csempevágók, állítható csőmenetvágó, levegős szerszámok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcskeverők, hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csónakmotor, oxigénpalackok, eladó. Szerszámgépek, kerti gépek szervizelése. Tel.: 0630/457-7200,
06-87/701-018
_____________________________

Labrador zsemleszínű kan 8 Kezdő szakácsot, férfi konyhai
hónapos kölyök eladó. Tel.: kisegítőt felveszünk azonnali
kezdéssel balatonrendes-pál06-20/614-7210
_____________________________
kövei üdülőbe. Mobil: +36Balatoni horgászcsónak jó ál- 20/943-0643
_____________________________
lapotban eladó Tapolcán. 4 m
hosszú 1,4 m széles, elöl hátul LC Logistic Kft. nemzetközi
zárható nagyméretű tároló re- árufuvarozásra „C” kategóriás
kesszel. Ir.ár: 150.000 Ft To- jogosítvánnyal rendelkező
vábbi tájékoztatás telefonon. munkatársat keres tapolcai
Tel.:_____________________________
06-70/770-2228
telephellyel. Érd.: 06-70/5246474,
06-30/516-4224
_____________________________
4 részes fehér szekrénysor
és egy jó állapotú francia ágy LC Logistic Kft. nemzetközi
ingyen elvihető! Tel.: 06- árufuvarozásra „B” kategóriás
30/410-9462
jogosítvánnyal rendelkező
_____________________________
munkatársat keres tapolcai
Fotóművész csinos, szép arcú, telephellyel. Érd.: 06-70/524tetoválás mentes modell lányt 6474, 06-30/516-4224
_____________________________
keres 18-25 év között. Tel.: 0630/365-3313 csak SMS jelent- Építőipari Kft. kőműves, bekezést
várok 19-21 óra között. tanított kőműves illetve se_____________________________
gédmunkás kollégát keres be3 db F8-as jó állapotban lévő jelentett 8 órás munkarendben.
parapet konvektor olcsón el- Éves szabadság, munkaruha
adó. Tel.: 06-87/445-004, 06- biztosított. Munkabér meg20/565-9966
_____________________________
egyezés szerint. Érd.: 0606-30/224-2450
Búza zsákolva 14 e/q Lesen- 30/455-9006,
_____________________________
cefalun eladó. Tel.: 06-20/338- Tapolcán takarítónő állást ke2260
_____________________________
res. Tel.: 06-30/710-7282
_____________________________

Eladó 2 db 50 l-es rozsda- Lovagolni szerető angol tanárt
mentes lekvárfőző. Tel.: 06- keresünk. Tel.: 06-30/58630/203-9417
_____________________________
7717,
8-9 óra között.
_____________________________
Őszibarack eladó korlátolt Segédmunkást felveszünk épímennyiségben. Tel.: 06- tőipari munkára. Elérhető havi
30/305-7667
_____________________________
nettó bér 286.000 Ft (22 munNagykörbálás széna, kukorica,
búza, árpa és egy 2,8 m dupla rögtörő csillagos kombinátor
eladó. Tel.: 06-30/227-7549

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

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kapható, konyhakészen. Fenyő
széldeszka léces és széles
Fém gyorsdaraboló, ipari por- szállítás. Tel.: 06-20/9469-678
_____________________________
szívók, akkus porszívó, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, AS Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá(Stihl) 3 kerekű önjáró magas- raz, kiváló fűtőértékű tölgyfafű nyíró, billenővályús hintafű- melléktermék tűzifa konyharészek, Elektra Beckum profi CO készen, kiszállítva eladó. Kis
hegesztő, Bosch – ELU orrfűré- kályhától a kazán méretig. T.:
szek 220 V, elektromos kapáló- 06-30/520-0466
_____________________________
gépek, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, hó- Fűrészelt AKÁC szőlőtámra
marók, vizesvágók 200-350 és -karóra megrendelést felmm, benzinmotoros sterimó, veszek. Tel.: 06-30/929-6970.
Wacker döngölőbéka, kombinált EUTR: AA5811791
gyalugépek 205-260 mm-es új,
ÁLLÁS -,
egyengető gyalugép 200 mmes, inverteres hegesztők új 140- A Tapolcai Hírözön terjeszté160 A Avis, központi fűtéshez sére Nyirádra, Monostorapá220 V-os szünetmentes áram- tira, Kisapátira, Taliándörögforrás, magassági láncfűrészek dre, Szentbékkállára helyi újés sövényvágók, kisméretű, új- ságkihordót keresünk. Érd.:
szerű kapálógépek, ipari szalá- személyesen Kölcsey Nyommi szeletelő gép, eladó. Hibás da Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
vagy használaton kívüli profi u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06munkaidőben
kisgépét beszámítom! Tel.: 06- 20/980-8059
_____________________________
30/457-7200,
06-87/701-018 Tapolcai Pizzériába éves ál_____________________________
Búza és zab (takarmány), valamint kiváló minőségű lucerna-, széna és zabszalma bála
eladó.
Tel.: 06-30/900-2711
_____________________________
Használt, jó állapotban lévő
ülőgarnitúra 3+2+1-es barna
bársony huzattal, valamint sarok ülőgarnitúra ágyazható, 2
ágyneműtartós, piros plüss
huzattal, világos mintás párnákkal eladó Tapolcán. Érd.:
06-30/1799-651
_____________________________
Bitumenes zsindely minőségi
antracit szürke 40 m2, garázs,
kerti kiülő fedésére alkalmas,
eladó.
Érd.: 06-30/927-8390
_____________________________
3 db hordozható légkondi eladó._____________________________
Tel.: 06-30/616-8414
Használt nagyteljesítményű
prés eladó. T.: 06-30/680-7222

kanap)+ 100 %-os bejárási
költségtérítés. Profi kőművest és
betanított kőművest felveszünk
éves állásra, hosszútávra. Profi kőműves elérhető havi nettó
bér 583.000 Ft (22 munkanap)+ 100 %-os bejárási költségtérítés, betanított kőműves
havi nettó bér 374.000 Ft (22
munkanap) +100 %-os bejárási
költségtérítés. Feltétel józan
élet._____________________________
Érd.: 06-30/432-7387
Házvezetőnőt keresünk Oázis a Klastromhoz Wellness
Vendégházba Badacsonyörsön. Reggeliztetés, takarítás,
mosás, vasalás. Éves állásra és
idénymunkára is. Kiváló csapat,
tisztességes fizetés, gyönyörű
környezet. Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal recepcio@
balatonivendeghaz.hu, vagy
telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu
_____________________________
Kertépítéshez keresünk férfi
munkaerőt fizikai munkára.
Érd.:_____________________________
06-70/604-1272

Keresek megbízható kertészt
Badacsonytördemicre. Fizetés havi 60.000 Ft Tel.: +49171-5438093

PROGRAM
KONCERTEK a Csigó Malomban. A VEB2023 EKF partnersége révén a Kultháló Bázis
programsorozata keretében.
2022. augusztus 1, hétfő, 18:0019:00 "Ismerjük meg és próbáljuk ki". Interaktív hangszerbemutató és családi program a
kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője, Szilágyi Áron, zenész közreműködésével. A belépés ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
2022. augusztus 6, szombat,
20:00-22:00 "Időutazás a zene
világában a klasszikustól a kortársig" Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám
gordonkaművész közreműködésével. Vendégük Dubrovay
László Kossuth-díjas zeneszerző. Kísérőprogram: borkóstoló a
Borbély Családi Pincészet kínálatából. Belépőjegy: 3.500
forint 2022. augusztus 11, csütörtök 20:00-22:00 Szonáta Est
és zenei kvíz játék Csermák
Éva hegedűművész és Marczi
Mariann zongoraművész közreműködésével. Műsorvezető
Veisz Gábor, a Bartók Rádió
szerkesztő-műsorvezetője. Kísérőprogram: borkóstoló a Kőróka Pince kínálatából. Belépőjegy: 3.500 forint. 2022. augusztus 12., péntek 20:00-22:00

Fuvola Est és zenei kvíz játék
Drahos Béla Liszt Ferenc-díjas
fuvolaművész közreműködésével, zongorakísérettel. Műsorvezető Veisz Gábor, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője.
Kísérőprogram: borkóstoló a
Büttner Borászat kínálatából.
Helyszín: 8286 Gyulakeszi Kossuth Lajos utca 109. Jegyrendelés és regisztráció e-mailben:
csigomalomalapitvany@gmail.com Tel. +36 20
534 1333 és a helyszínen. További információk honlapunkon: www.csigomalom.com

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

OKTATÁS
Közúti elsősegély tanfolyam
kiscsoportos vizsgafelkészítés indul 2022. augusztus 6. szombat
8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3. Irodaház földszint (Fülöpkert kertészet mellett) Bejárat az irodaház előtti murvás parkoló felől.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959 E-mail.:
tapolcaelsosegely@ gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

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

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

bri Ételbár
liTAPOLCA
o
K
Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 1-től augusztus 5-ig:
Hétfő: zöldségleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
Kedd: karalábéleves, mézes-mustáros csirke rizzsel
Szerda: zöldbableves, paprikás krumpli
Csütörtök: gulyás, túróstészta
Péntek: sárgaborsó-krémleves, rántott sertésborda 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.

SALFÖLD MAJOR
NYITVA MINDEN NAP: 9.00-19.00

LOVASBEMUTATÓK
Puszta-ötös, lovas-bravúrok, csikósparádé, lovasbemutató.
A bemutató után ingyenes lovaglási lehetőség.

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
- 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:

LOVAGLÁS, PÓNILOVAGLÁS,

KÖVESKÁLI KŐVIRÁG keresi új
SÉTAKOCSIZÁS
SZAKÁCS, PULTOS- FELSZOLŐSHONOS MAGYAR
GÁLÓ munkatársait. Ha szép,
ÁLLATFAJTÁK
BEMUTATÓJA
kulturált környezetben, minőségi
étteremben, ÉVES, VAGY SZEÁLLATSIMOGATÓ
ZONÁLIS ÁLLÁSBAN, dolgoz- www.kali.hu/salfoldmajor • +36-30/9390-770
na, de nyáron is fontosak a szabadnapok, keressen minket!
szerződéses munkaviszony,
munkába járási támogatás, teljes ellátás, munkaruha biztosítása, kiemelt bérezés meglásra akár azonnali kezdéssel, egyezés szerint, plusz forgaszakképzett, gyakorlattal ren- lom utáni jutalék. Elsősorban
delkező szakácsot felveszünk. környékbeliek jelentkezését
Tel.:_____________________________
06-70/945-2008
várjuk: e-mail: kovirag@
kovirag.com,
tel: 06209739373
_____________________________
Vagyonőri végzettséggel rendelkező, valamint áruellenőr Hegymagas Község Önkormunkakörbe keresünk kollé- mányzata közművelődési ügygákat Kékkút telephelyen tör- intéző munkakörben állást hirdet.
ténő munkavégzéshez. Érd.: Az álláslehetőségről bővebb in06-30/825-2510 e-mail:
formációt a település honlapján,
berikildi@gmail.com
illetve a 0630/657-6276-os te_____________________________
lefonszámon
szerezhet.
_____________________________
Betonkeverő üzembe keverőst
keresünk gyakorlat nem szük- Szigligeti éves üzemelésű Baséges. Mixerre sofőrt felve- kos Vendéglő és Grillkert keszünk.
Tel.: 06-30/685-6424 res kreatív szakmájára is igé_____________________________
nyes szakácsot, főzőasszonyt,
Badacsonyi borászat keres
konyhai kisegítőt, pultos-felazonnali munkakezdéssel szőszolgálót – akár részmunkalőmunkában jártas kollégát,
időben is – gasztronómiát szeéves bejelentett állásra. Megrető kezdők beiskolázását előkeresést a 06 30 868 1362-es
segítjük. T.: 06-30/9945-040
számra várjuk.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül
Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

Kft.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 07. 28 - 2022. 08. 10.
Sertéslapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontnélküli karaj
Sertés első csülök
Sertés hátsó csülök
Pápai műbeles virsli
Pápai disznósajt nyelvvel
Pápai olasz felvágott
Pápai füstölt főtt császárszalonna
Pápai Hipster snack véreshurka,
májashurka, hurka mix 400 g

1.590 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.890 Ft/kg
870 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.440 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.810 Ft/kg
2.830 Ft/kg
890 Ft/cs
2.225 Ft/kg

SZÉP kártyás fizetési lehetőség minden
zsebből: Szállás, Vendéglátás, Szabadidő.

, Batsányi u. 1.

FENYŐ
FŰRÉSZÁRU

ELADÓ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Tel.: 06-30/929-6970
A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

OSZTÁLYOZÓ
KEZELŐ
VILLANYSZERELŐ

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

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

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

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS

SZUNYOG SÁNDOR

Nyitvatartási idő

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

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

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL gázkazánok
gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.
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• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel
ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

Előny:
• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

Feladatok:
• 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

Ft/db
498 Ft/l

279
Ft/db
558 Ft/l

Ft/db
538 Ft/l

269
Ft/db

279
Ft/db

558 Ft/l

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű
német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos
anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:
06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775
www.tollpaplantisztitas.hu

SZABADULÓSZOBA

299
Ft/db

www.exitroomtapolca.hu

359
Ft/db

Játék, kaland, szórakozás

906 Ft/l
0,5 l

718 Ft/l

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

Tapolca, Fő tér 9.

06-30/403-6690

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

Várjuk ápoló, szociális gondozó, gyakorló ápoló,
végzettség nélkül segédgondozó kollégák jelentkezését
fő-, vagy részállásban, Sümegre a Szent Kamill Idősek
Otthonába. Minden munkavállaló számára biztosítunk
utazási hozzájárulást és munkaidőben meleg étkezést.
További kérdés, jelentkezés, érdeklődés esetén keressen
bennünket bizalommal a szentkamillsumeg@gmail.com
e-mail címen vagy telefonon a +36-30/204-1464
számon.

VASVÁRI OPTIKA SÁRKÖZI OPTIKA
8300 Tapolca, Petőfi u. 18. 8300 Tapolca, Deák F. u. 6.
Tel.: 06-30/632-1569
Tel.: 06-30/632-1569

bankkártyás fizetés lehetséges.

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

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

betonozás, viakolor, szegélyezés,
lépcsőépítés, födémépítés,
kerítésépítés, zúzalékolás,
hőszigetelések (dryvit), festésmázolás, kúpcserép kikenése,
épületek bontása, kémények bontása
és felújítása, lécezés, fóliázás,
széldeszka cseréje vagy felújítása,
beázás megszüntetése – sürgős
esetben is!
Teljeskörű kivitelezés garanciával!

Német minőség kedvező áron.

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

PUSOMA BÉLA
Telefon:

NHSZ CSOBÁNC KFT.
NHSZ
AUTÓSZERVIZ
műszaki vizsga
eredetvizsgálat
személy- és teherautójavítás

06-20/433-9441
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!
belapusoma@gmail.com

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ
KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

www.facebook.com/nhszcsobanc

Akciós szemüveglencsék
kék fény elleni védelemmel
augusztus 1-től 31-ig!

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

Miért előnyös minket választani:
• Szívesen megtanítjuk a műanyagfröccsöntést, mint szakmát ha ügyes és nyitott
Bock Hungária Kft. (Nemesvámos) vagy!
• Fejlődési lehetőség, támogató csapat vár
folyamatosan fejlődő műanyagcéljaid eléréséhez.
fröccsöntő üzemegységébe
• Stabil munkahelyet, kiemelt kereseti lehekeresünk megbízható, motivált
tőséget nyújtunk.
munkaerőt:
• Éjszakai műszakpótlék nálunk 70% (mun• Operátor (fröccsöntőgép-kezelő) katörvénye szerint 30% előírt minimum
érték)
• Szerszámfelrakó
• Teljesítmény és jelenléti prémium már
próbaidő alatt jár!
• Raktáros-anyagmozgató
• Veszprémből, Tapolca irányából közvetlen
munkakörben.
járattal rendelkezünk.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

A Zalahalápi Csavária Kft. állást hirdet

Operátor/Gépkezelő
munkakörben
Milyen feladatok várnak rád:
• Csavar és fémtömegcikkgyártó cég automata és félautomata
termelőgépeinek kezelése
• Termelési feladatok elvégzése
Téged keresünk, ha:
• Önálló munkavégzésre alkalmas vagy
• Megbízható
• Munkádra és környezetedre igényes
• 2 műszakos munkarendet vállalod
Amit mi kínálunk:
• Heti 40 órás munkaviszony
• Hosszú távú biztos munkalehetőség
• Határozatlan munkaszerződés
• 86%-os bérlettámogatás
• Műszakpótlékok
• Munkaruha
• Azonnali kezdési lehetőség

Jelentkezni a csavaria@csavaria.hu e-mail címen vagy
06-87/510-393-as telefonszámon lehet.

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

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az alábbi elérhetőségek egyikén:
- emailben: info.janhaz@gmail.com
- telefonon: +36-30/623-5828
- személyesen: Tapolcai üzletünkben (Déli elkerülő)
Tel./fax: 87/414-678, 414-644 Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert
Megjelenik hetente. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Jelentkezni lehet:
Önéletrajz beküldésével az
estmkft@strabag.com címre!

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

Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előnyt jelent!

2 műszakos beosztásba
Üzemi anyagmozgató, Üzemi kisegítő – 224.000-246.000 Ft/hó
Operátor – 231.000 Ft/hó

Présgép kezelő, műanyagtermék összeszerelő
Nemesvámoson
1 vagy 2 műszak, napi bejelentéssel
nettó órabérek 1.550-1.900 Ft
Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Veszprémi munkakörök: 06-20/9292-430, 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.

Székesfehérvárra ingyenes szállással keresünk
operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket
keresünk

Székesfehérvári munkakörök: 06-20/441-6142

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új
munkatársainkat
TELJES BEJELENTÉSSEL, ÉVES ÁLLÁSRA az alábbi munkakörökbe:

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

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

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

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.
Jelentkezés: Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
fizetési igényével megjelölt, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
elérhetőséggel az alábbi e-mail címre: hr-kft@assmont.com és kollégánink
rövid időn belül keresni fogják! Telefon: +36-70/369-4930; +36-87/510-149

PINCÉR / FELSZOLGÁLÓ

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:

Munkavégzés helye:

• 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

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

árukiadó, targoncás
Főbb feladatok:
- A vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- Az áruk átvétele és kiadása

Operátor – 247.000 Ft/hó; Targoncavezető – 276.000 Ft/hó
Fémipari gépkezelő – 310.000 Ft/hó; Fémipari operátor – 240.000 Ft/hó

műszakpótlék 18-06 óra között 40%, cafetéria 20.000 Ft/hó,
étkezési hozzájárulás nettó 10.000 Ft/hó
extra juttatás: aki a határozott idejű szerződését végig ledolgozza,
bruttó 400.000 Ft-os jutalomban részesül

MANDILLA

Minden ami

• INGYENES

NYÍLÁSZÁRÓ
Az akció 2022.08.31-ig érvényes.

• ÖSSZESZERELŐ-OPERÁTOR
• LAKATOS
• HEGESZTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ

Veszprém és Veszprém környéki munkalehetőségek
3 műszakos beosztásba

alapbér bruttó 300.000 Ft

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe
munkatársat keres!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

12 órás beosztásba azonnali kezdéssel, december közepéig
(egyik héten 2+3, másik héten 2 nap munkavégzéssel)

Mandilla Panzió és Étterem, KÖVESKÁL
www.mandilla.hu
Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

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

Jelentkezni:
06-70/9410-936

Tetőfedő-, bádogos-,
kőműves- és ácsmunkák,

ABLAK - REDŐNY SZERELÉS

Salétromos, nedves házak utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének nedvességének megoldása.
Talajvíz, rétegvíz elleni vízszigetelés.
Kivitelezés, szaktanácsadás egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.
Tel.: 06-20/530-7555 • Aquametodika Kft.

gázkészülék szerelő mester

keres.

XXVIII. évf./30. 2022. július 30.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

www.nhszcsobanc.hu

538 Ft/l

0,33 l

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal
rendelkezo, vállalkozói
szemléletu
munkatársakat

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

Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030
vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

Mobil: 06-30/501-6792

269

ingyenes hetilap

munkakörbe

Elvárások:

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

(Zöldpont autósbolt mellett)

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

Érdeklődni:

Tapolca, Gyulakeszi út

Ingatlanpont Kft.

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

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

06-30/684-85-70

- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

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

