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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./1.   2019. január 12.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu

Tapolcán a Berzsenyi D. u. 74.

(Sparral szemben az Y-ok felé)

Tel.: 06-70/618-0513

Nyitvatartás: K-CS: 7.30-16.00,
P: 7.30-18.00, SZO.: 7.30-11.30

(Folyamatos nyitvatartás!)

TOJÁSBOLT

További méretek is kaphatók,
viszonteladóknak további kedvezmény!

38 Ft
(559 Ft/kg)

33 Ft
(569 Ft/kg)

„L” tojás:
(63-73 gr/db)

„M” tojás:
(53-63 gr/db)

KÖRÚTI SZÍNHÁZ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából

GELLÉRTHEGYI

ÁLMOK

Karinthy Ferenc

színjáték 2 részben

Jegyár: 1000 Ft

Fiú:
Lány:
Rendezte:

Oroszi Tamás
Placskó Emese
Galambos Zoltán

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

2019. január 22. 18 óra

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

Érd.: 06-70/369-8655

(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas

indul Tapolcán 2019. január 23-tól.
Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft • Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft

MASSZÁZSTANFOLYAMMASSZÁZSTANFOLYAM

Fny.sz. 00777/2012

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06-70/610-0064-es telefonszámon.

Csörgess meg, visszahívunk!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY, HÁROM VAGY FOLYAMATOS MŰSZAKBAN

ÉS
MUNKAKÖRBEN!

OPERÁTOR, ÖSSZESZERELŐ GÉPKEZELŐ

Amit biztosítunk számodra:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE

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

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

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt Üzleteiben
nem  tartózkodhatnak.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 08.00 - 14.00
07.00 - 19.00

Nyitvatartási idő

kft.nyomda

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

Tanfolyam indul: AM , A1, A1-B-vel, A2, A, B kategóriákban.(moped)

Beiratkozás: 2019. 01. 14-én hétfőn 17 órakor és 16-án szerdán 18 órakor

Kedvező árak, részletfizetés! B kategória esetén akár 25000 Ft állami támogatás!

Tájékozódjon, érdeklődjön és ha döntött, tisztelettel várjuk jelentkezését.
Varga Ferenc iskolavezető

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

Helyszín: Tapolca, Kazinczy tér 4. Kazinczy Ferenc Ált. Isk.  116-os terem.

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2018. harmadik negyedév:
(AM: KK 41.400 Ft, A1: KK 77.600 Ft, A1 (B): KK 22.400 Ft ,

A2: KK 79.300 Ft, B: KK 219.225 Ft, AKO (%) B: 145,32 %, VSM (%) B (elm.) 82,76 %)
A: KK  111.000 Ft,

B (gyak.) 60,00 %,

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,

ruházat-, szállítás- és napi
egy étkezés biztosított!

Fizetés:
délelőttös műszak 800 Ft/óra,

délutános: 900 Ft/óra,
túlóra: 1000 Ft/óra.

Ugyanitt keresünk gépbeállító-
és betanított műszerész munkára
dolgozókat kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni
a 06-70/639-5142-es,
a 06-70/639-6298-as
telefonszámon, vagy

a tutifixagro@gmail.com
email címen!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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KÚTTISZTÍTÁS
Ipari, magán kutak szakszerű és alapos tisztítása,

kutak ásása, kútházak kivitelezése, köves-
és gyűrűs kutak javítása.

Vállaljuk szakszerű gyümölcsfa,
ipari szőlőterületek metszését,

sövényvágás, permetezés, kapálás, zöld munka.

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Szeretné, ha esküvőjén / rendezvényén mindenki otthonosan
érezné magát?

Helyszínt és megbízható csapatot keres?
Segítségre van szüksége a szervezésben?

Céges-, esküvői, ballagási, születésnapi
rendezvények teljeskörű lebonyolítása.

Lánybúcsúk, legénybúcsúk szervezése.

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

A pápai húsgyárba 2 műszakos
munkarendbe keresünk agilis

férfi- és női munkaerőt!

Délelőtt: 800 Ft/óra
Délután: 900 Ft/óra
Túlóra: 1000 Ft/óra

06-70/639-5142,
06-70/639-6298

tutifixagro@gmail.com

Bérezés:

Érdeklődni:

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés lapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés első csülök
Császárvég
Sertés apróhús (kolbászhús)
Sertés csontnélküli karaj
Sertés comb
Pápai gépsonka
Pápai főtt császárszalonna
Pápai lecsókolbász
Pápai Eszterházy sonka
Pápai májas
Zala felvágott

2019.01.07 - 2019.01.31-ig
995 Ft/kg

1.150 Ft/kg
599 Ft/kg
650 Ft/kg
799 Ft/kg

1.249 Ft/kg
1.045 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.399 Ft/kg

890 Ft/kg
2.499 Ft/kg

990 Ft/kg
1.099 Ft/kg

HÚSPATIKA
Tapolca, Fő tér 4. Ny.: H-P: 6.30-18.30, Szo.: 6.30-14

Kínálatunkból:Kínálatunkból:

Békacomb, koktélrák, fácán, házinyúl comb, liba, kacsa, malac,
borjú, sertés, baromfi. Pisztráng, keszeg, pontypatkó, fogasfilé kapható!

Fűszerek és BBQ szószok kaphatók!

sült kolbász, hurka,

saláták, szendvicsek, kávé

Reggelizőnkben:

sült csirke, oldalas,

SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!

Füstölt darabolt comb
Sertés párizsi
Sertés lapocka
Csontnélküli karaj
Oldalas
Csirkemellfilé

Hegyesi kenőmájas

Bolognai spagetti
Rántott sertés borda + hasáb vagy rizs
Rántott sajt + hasáb vagy rizs

Levesek 200 Ft-tól!
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690 Ft
790 Ft
790 Ft

2100 Ft/kg
999 Ft/kg
930 Ft/kg

1290 Ft/kg
1399 Ft/kg
1290 Ft/kg

860 Ft/kg
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www.palosiautosiskola.hu

Tanfolyamot indítunk: Tantermi ill. e-learning képzések formájában.
Motor A1(B-vel), AM, A1, A2, A és „B” kategóriákból.

Tel.: 87/322-436, 06-30/3136-427
Beiratkozás: jan. 11. péntek, 14. hétfő 15 órakor

Forgalmi vizsga - Keszthelyen!

Tp. GLÁZER u. 5-ben
E.V.S.M.= 52,94 %
F.V.S.M.= 42,86 %
Á.K.O.= -
Á.K.K.= 193.600 Ft

AUTÓS-MOTOROS ISKOLAPÁLOSI

Állami támogatás
„B” kat. 25.000 Ft.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Hagyományos acélszerkezetek összeállítása
• Hegesztési elő- és utómunkálatok

• Szakirányú szakmunkás/fémmegmunkáló végzettség
• Megbízható, pontos, precíz munkavégzés

• Megbízható, német tulajdonú stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem
• Magas műszakpótlékok (törvényhez képest)
• 13. havi fizetés
• Havi mozgóbér
• Munkatárs ajánlási program
• Bejárási támogatás (busz, vonat, autó)

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit kínálunk:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: hr@rhodius.com

LAKATOS
pozícióba.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Gyártásközi anyagmozgatási feladatok ellátása
• Anyagmozgások könyvelése vállalatirányítási rendszerben
• Kapcsolattartás a raktár és a gyártási terület között

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány /vezetőüléses és
gyalogkíséretű targonca/

• Magabiztos számítógépes felhasználói ismeretek
• Három műszakos munkarend vállalása

• Gyártói vagy ipari környezetben szerzett tapasztalat
• Raktárosi vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Képességek, amelyek előnyt jelenthetnek:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
hozzánk fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: andrea.toth@rhodius.com

ANYAGMOZGATÓ
pozícióba.

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

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

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

Szakirányú végzettség nem feltétel, de kiemelten fontos
a precizitás és az elhivatottság, előny a műszaki beállítottság.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Stari Sörfőzde
A tapolcai

Simonovics Edina
tel: +36 70 33 858 11, e‐mail: info@stari.hu

csapata erősítéséhez munkavállalókat keres
határozatlan időre az alábbi munkakörökbe:

SÖRFŐZŐ MUNKATÁRS,
ADMINISZTRÁTOR-ÁRUELŐKÉSZÍTŐ

SÖRFŐZŐ MUNKATÁRS,
ADMINISZTRÁTOR-ÁRUELŐKÉSZÍTŐ

Bélyegző
készítés
Bélyegző
készítés

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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



MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.
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(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 14.00 - 20.00
05.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Lesencetomaj zártkerti részén a
Balatonra és a bazalthegyekre pa-
norámás, állandó lakásra alkal-
mas, 88 m2-es lakóterületű, ga-
rázzsal, pincével rendelkező kitűnő
állapotú hétvégi ház, 3 fázis áram-
mal, fúrt kúttal, hidroforral, veze-
tékes vízzel 3317 m2 telekkel eladó.
Ir.ár: 16 mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolcán a keleti városrészben 4.
emeleti, 1 egész, 2 fél szobás, szi-
getelt falú, jó rezsijű társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 12,5 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Révfülöpön nagyon szép balato-
ni panorámás kis hétvégi ház ve-
zetékes vízzel, villannyal, 1455 m2-
es telekterülettel eladó. Ir.ár: 4,9
mFt. T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterüle-
tű, felújított nappali + 1 egész +
1 félszobás, dryvit szigeteléses,
központi fűtéses családi ház eladó.
Ir.ár: 17,5 mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencefalu zártkerti részén ba-
latoni panorámás kb. 24 m2-es
házrom felújításának lehetőségé-
vel, 4233 m2-es telek eladó. Ir.ár:
1 mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 70 m2-
es lakóterületű, jó állapotú, köz-
ponti fűtéses családi ház 843
m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár:
23,5 mFt. T.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Ki-
zárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi vevő-
körrel! Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Eladó Csobánc, Diszeli oldalán
2877 m2-es terület, rajta 31 m2-es
kis ház, alatta pince, présház, nagy
víztároló. Tel.: 06-30/844-7234_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyiben
megbíz minket lakása, családi
háza, nyaralója, pincéje, építé-
si telke, mezőgazdasági  ingat-
lanja eladásával, mi gyorsan, jó
áron értékesítjük. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Szántóföld (2633 m2, 019/24
hrsz) eladó Szigligeten a Tapolca
patak és Ciframajori bejáró közt. Ár:
300.000 Ft. Tel.: 06-87/461-172_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgálatok,
napelemes rendszerek tervezé-
se. EURA MÉRNÖKIRODA Kft.
06-20/4067-310_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es,
két önálló bejárattal rendelkező,
kétszintes, jó állapotú, 2003-ban
épült  családi ház, 640 m2 telek-
kel, kerttel.  (téglaépítésű, cse-
réptetős, egyedi gázfűtés, össz.
közmű) Irányár: 26,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Idősgondozást vállalok Tapolcán 8-
15 között, hétvégén nem! 20 éves
tapasztalattal. Tel.: 06-30/490-1997_____________________________

Háztartási gépek márkaszervize!
Garanciális és készpénzes javí-
tás, klímatelepítés, szerviz. Új gé-
pek kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó Gá-
bor háztartási gépszerelő. T.:
06-20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Cserépkályha, kandalló és ke-
mence tervezése, építése, átra-
kása garanciával. Tel.: 06-70/3392-
422, www.balatonkalyha.hu_____________________________

Szőlőmunkákat, metszési mun-
kát valamint nagy területek fű-
kaszálását, területrendezést vál-
lalunk. Tel.: 06-30/613-6743_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilize-
res autókulcsok másolása, kulcs-
házak, távirányítók, kapunyitó
távirányítók, kés-, húsdaráló kés-
és metszőolló-élezés. Tapolca,
Sütő A. u. 3. Tel.: 06-20/9855-898_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok,
viaszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, bejá-
rati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP Tel.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáflik,
kerítésdeszkák, műszárított fű-
részáruk folyamatosan kaphatók.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyula-
keszi u. ASZTALOS FATELEP T.:
06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyí-
lászárók, ablakpárkányok, redő-
nyök, szúnyoghálók, nagyon ked-
vező áron. VEMI-2003 Kft. Tapol-
ca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Szőlőművelőt keresek szigligeti
600 tőke, alacsony kordon mű-
velésű, olaszrizling szőlőm mű-
velésére metszéstől szüretig 2019
tavaszától. Dr. Fock Károly, +36-
30-475-2340_____________________________

Friss datolya 700 gr 800 Ft eladó.
Tel.: 06-30/203-9230_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. Tel.: 06-30/469-1461
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A Kővágóörsi Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot írt ki óvodape-
dagógus munkakör betöltésére,
határozatlan időre. A pályázat
megtekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata honlapján_____________________________

Állandó csapatunkat bővíte-
nénk. Cukrász,  pultos- fel-
szolgáló, konyhai kisegítő mun-
katársakat keresünk. Éves ál-
lást,  heti két szabadnapot,
szabadságot, versenyképes fi-
zetést kínálunk. Igényességet,
gyakorlottságot, fejlődésre való
törekvést várunk. Munkavégzés
helye: Köveskál, Kővirág. Tá-
jékozódni, érdeklődni a
www.kovirag.hu weboldalon,
vagy a 06 31 324 8498-as tele-
fonszámon szíveskedjenek_____________________________

Csomagolási, és apróbb ösz-
szeszerelési feladatok ellátá-
sára keresünk munkavállalókat
Tapolca közelében! Két mű-
szakos munkarend! Jelentkez-
ni a 06-70/380-1553-as tele-
fonszámon lehet! _____________________________

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női-, férfi munkaerőt! 2
műszak, 8 órás munkarend, ru-
házat-, szállítás- és napi egy ét-
kezés biztosított! Fizetés:délelőt-
tös műszak 800 ft/óra, délutános:
900 ft/óra, túlóra: 1000 ft/óra.
Ugyanitt keresünk gépbeállító-
és betanított műszerész munká-
ra dolgozókat kiemelt bérezéssel!
Érdeklődni a 70/6395142-es, a
70/6396298-as telefonszámon,
vagy a tutifixagro@gmail.com e-
mail címen!_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel
Balaton****superior , Bock
Bisztró Balaton étterem keres
FELSZOLGÁLÓ kollégát éves
állásra. Bérezés: átlag nettó
220.000,- Ft + bejárás támo-
gatás. Jelentkezés önéletrajz-
zal: sales@hotelzenit.hu vagy
+36 30 217 9981_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel
Balaton****superior keres
MASSZŐR kollégát éves állásra.
Bérezés: átlag nettó 172.000,- Ft
+ bejárás támogatás.   Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal:
sales@hotelzenit.hu._____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés:  H-P: 7-16-ig Tel.:
+36-30/249-4699, 87/466-175

Tapolcán a kertvárosban  közel a
belvároshoz kétszintes sorházi la-
kás kis udvarral, kerti kiülővel eladó.
Ár.: 18,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyiben
megbíz minket lakása, családi
háza, nyaralója, pincéje, építési
telke, mezőgazdasági  ingatlanja
eladásával, mi gyorsan, jó áron ér-
tékesítjük. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a Dobó lakótelepen 2 szo-
bás földszinti, felújított lakás eladó.
Ár: 11 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es la-
kás nagy erkéllyel, felújítva, beé-
pített konyhával a Kazinczy téren.
Tel.: 06-70/391-0377_____________________________

Eladó lakás Tapolcán a város-
központban, 57 m2-es felújított
téglalakás eladó. 15,5 mFt. Tel.:
06-30/2324-250_____________________________

Tapolcán belvárosban 59 m2-es
2 szoba + étkezős, felújított lakás
eladó. Ár: 14,9 mFt. Tel.: 06-
30/273-0453_____________________________

Tapolcán központban 2 szobás la-
kás téglaépületben eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20/355-
5848_____________________________
Tapolcán az Ady utcában,  4 -es
társasházban eladó 1 + 2 félszo-
bás 65 m2-es lakás, gáz konvek-
tor és cserépkályha fűtéses + ga-
rázs. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 06-70/374-0080, vagy 
csababadacsony@gmail.com_____________________________

Tapolcán az Y-ban eladó egy 76
m2-es, 2. emeleti 3 szobás, jó ál-
lapotú déli fekvésű lakás nagy er-
kéllyel. Ár: 13,7 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

59 m2-es, 4. emeleti, felújított, Y-
i lakás eladó. Tel.: 06-20/5777-235

Tapolcán a Május 1. utcai ga-
rázssoron garázs kiadó. Tel.: 06-
30/454-7628_____________________________

Halápi úton kizárólag gépkocsi tá-
rolására garázs kiadó. Tel.: 06-
30/376-6690_____________________________

Keresek eladó garázst Tapolcán.
Tel.: 06-20/433-1689

Sürgősen keresek legalább 2
szobás albérletet Tapolcán! Min-
den megoldás érdekel! Tel.: 06-
20/388-9279_____________________________

Tapolcán a Május 1. utcában
2,5 szobás lakás nemdohányzó,
jövedelmét igazolni tudó bérlő ré-
szére hosszútávra kiadó. A lakás
félig bútorozott, gázkonvektoros.
Házi állat kizáró ok. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 06-20/285-7802_____________________________

Tapolcán belvárosi liftes társas-
házban albérlet hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-30/9947-623_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalem-
ber részére albérlet kiadó. Tel.: 06-
70/775-3298_____________________________

Tapolca központjában csendes fek-
vésű, déli tájolású, határozottan kis
rezsijű, szigetelt falakkal, ablakokkal
rendelkező, 36 m2-es, jó állapotú, bú-
torozatlan, 1 szobás lakás kiadó
nemdohányzó, háziállatot nem tar-
tó, megbízható bérlő számára. Bér-
leti díj 50.000 Ft/hó. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: T.: 06-20/915-6635

Balatonedericsi strandon bejá-
ratott, jó forgalmú büfé teljes be-
rendezéssel eladó. Ár: 7,5 MFt
Tel.: 06-30-860-2010

GARÁZS
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Akciós Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi
melléktermék (parketta és szél-
deszka) méretre vágva, konyha-
készen kiszállítva eladó. T.: 06-
30/339-7950_____________________________

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

Kiváló minőségű száraz cser,
akác tűzifa eladó 28.000 Ft
(1x1x1,7), 16.000 Ft (1x1x1). Vá-
lassz a korrektséget. Tel.: 06-
30/604-2395

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Kőművest vagy kőműves mun-
kához is értő segédmunkást kie-
melt bérezés-sel azonnali kez-
déssel alkalmaznék Tapolca von-
záskörzetéből. 2-3 fős brigád je-
lentkezését is szívesen fogad-
nám. Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

Munkájára igényes kőművesek és
burkolók jelentkezését várom kül-
földön történő munkavégzésre Né-
metország, München. Német nyelv-
tudás és vezetői engedély előny, de
nem feltétel. Szállás biztosítva. Ki-
utazásban tudunk segíteni. Német
bejelentett állás. Tel.: 06-20/998-
8181, 01607570588, 
primagericht@gmail.com_____________________________

Üzletünk lakástextil részlegére
olyan kolléganőt keresünk aki szí-
vesen megtanulná a függönyök
szabását, varrását, eladását. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal
személyesen vagy e-mailben a 
tapolca@profipadlo.hu címen. Tel.:
06-87/412-097, 06-20/330-3991_____________________________

Ábrahámhegyi szálláshely taka-
rító munkatársat keres. Tel.: 06-
20/230-7990_____________________________

Locomotív Sörözőbe éves állás-
ra pultost felveszek. Tel.: 06-
20/9240-981_____________________________

Vagyonőröket keresünk Tapolcára,
Keszthelyre, Veszprémbe üzlet őr-
zésre, kiemelt bérrel, alkalmazotti
jogviszonyba. Tel.: 06-70/228-5814_____________________________

Tapolcai pékségünkbe eladót fel-
veszünk. Kifejezetten kedves, szor-
galmas, jó kommunikációs ké-
pességekkel rendelkezők jelent-
kezését várjuk önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára munkatársat keres. Tel.: 06-
30/424-7094_____________________________

Badacsonyörsi Folly Arboré-
tumba munkájára igényes, kerté-
szeti és építészeti segédmunkást
keresünk. Elvárások: önálló mun-
kavégzés és munkára való igé-
nyesség, nagyfokú munkabírás,
megbízhatóság, bejárás saját gép-
járművel. Tel.: 06-70/453-2896_____________________________

Azonnali kezdéssel keresünk sző-
lőmunkára alkalmi munkaválla-
lókat. Tel.: 06-30/217-9283_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus munkakör be-
töltésére, határozatlan időre. Az ál-
lás betöltése esetén szolgálati
lakás biztosítható. A pályázat
megtekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata honlapján.

ÁLLÁS -,

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kárpi-
tozása, javítása. Bőr bútorok javí-
tása, áthúzása, ponyvák javítása,
készítése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr, műbőr
választék. Kisgyörgy János kárpi-
tos 8300 Tapolca, Kinizsi Laktanya
T.: 06-20/465-8854_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális beüze-
melése, javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrendsze-
rek karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivitele-
zését vállalom. Hívjon bizalommal.
Kozák Zoltán Tel.: 06-20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész keres-
kedés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrá-
tort, döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és
még sok mindent. Érd.: Marton
Gépkölcsönzõ Tapolca, József A.
u. 12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Kiemelkedő tapasztalattal rendel-
kező gépészmérnök vállalja komo-
lyabb családi házak, intézmények
építési engedélyezési- és kiviteli ter-
vezését, akár más szakágak bevo-
násával is. Új építés-Felújítás-Meg-
újuló energiák-Ipari technológiák.
M.: +36-30/383-2928_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől –
szüretig minden, ami szőlő. Valamint
permetezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák kivá-
gását, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Vízvezeték-fűtésszerelés és
egyéb épületgépészeti munkákat
vállalunk. Tel.: 06-30/379-8551,
06-30/9478-233_____________________________

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán,
Keszthelyen és vonzáskörze-
tükben. Hívásra, házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30/467-4279_____________________________

Cserépkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása, akár központi fű-
téssel is. Uitt: kőműves és bur-
kolómunkákat vállalunk! Tel.: 06-
30/240-3900, 06-88/655-836

Tapolcán a kertvárosban kétszin-
tes ház + külön bejáratos apart-
man eladó vagy lakásra, kisebb
családi házra cserélhető. Ár: 20,9
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Somlójenőn 5262 m2 építkezés-
re, vállalkozásra alkalmas belte-
rületi telek eladó. Ár: 2,2 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Révfülöpön 100 méterre a strand-
tól felújítandó, 3 szintes ház par-
kosított telekkel eladó. Ár: 21,99
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Delta-Balaton építési telket kínál
Balatongyörökön, Gyenesdiáson,
Tapolcán és Mindszentkállán. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Mindszentkállán eladó egy 1730
m2-es építési telek, melynek 25
%-a beépíthető. Víz, villany, csa-
torna van, gáz az utcában. Ár: 6,49
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Badacsonytördemic- Lábdihe-
gyen 250 méterre a strandtól két
különálló ház két garázzsal, kúttal
egy telken belül, panorámával a
Badacsonyra, részben a Balaton-
ra eladó. Ár: 29 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Badacsonytördemicen balatoni
körpanorámás telek 60 m2-es
pince-présházzal, teljes berende-
zéssel eladó. Ár: 9 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Hévízen 30 m2-es földszinti, fel-
újított apartman lakás eladó. Ár:
12,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán frekventált helyen 4845
m2-es belterületi telken, víz, vil-
lany, gáz közművel 1212 m2-es
épület eladó. Kiváló lehet keres-
kedelmi, ipari, raktározási célra
egyaránt. Irányár 55m+áfa. Tel.:
06-70/4545-176_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben el-
adó egy 94 m2-es,  4 szobás, két-
szintes, összkomfortos, jó állapotú
sorházi családi ház, hátsó, kb. 40
m2-es önálló kerttel, terasszal, elől
szintén önálló telekrésszel, vala-
mint vállalkozásra is alkalmas 16
m2-es önálló kis házzal. Ár: 23,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesencetomajon 100 m2-es jó ál-
lapotú, cseréptetős családi ház,
külön nyári konyhával, 200 m2  jó
állapotú gazdasági épületekkel
2.240 m2 telken, teljes közművel
eladó. Ár: 9,9 M Ft!!! Tel: +36 70
376 782_____________________________

Balatoni örök panorámás, belte-
rületi építési telek! Badacsony-
tomajon 150 m-re a Balatontól,
2100 m2 panorámás, belterületi
telek eladó, 15 % beépíthetőség-
gel. Ár: 29,9 M Ft Tel: +36-
70/376-7820_____________________________

Badacsonytördemic külterüle-
tén 3000 m2-es mezőgazdasági
terület eladó. Érdeklődni a 06-
30/868-1361-es számon lehet-
séges._____________________________

Badacsonyi hegyen 7736 m2-es
jó termő olasz rizling ültetvény el-
adó. Érdeklődni a 06-30/868-
1361-es számon lehetséges. 

Tapolcán a Fenyves utcában 4-es
társasházban, 2 szintes lakás ga-
rázzsal eladó. Ir.ár: 23 mFt. Tel.:
06-20/435-7493_____________________________

Tapolcán, Egry utcában, 59 m2-
es, 1+2 félszobás, erkélyes, 4.
emeleti lakás áprilisi költözéssel
eladó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-
20/922-4445

LAKÁS AC1Bdg

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítását
és bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsõlapok, szegélylécek
gyártását vállaljuk. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvona-
lazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Hon-
véd u. 3.; www.szilasikofarago.hu
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával! Há-
romi Zsolt, 06-30/617-8008 Le-
senceistvánd_____________________________

Könyvelő vállalja gazdasági tár-
saságok, egyéni vállalkozások tel-
jeskörű könyvelését, bérszámfej-
tését, magánszemélyek adóbe-
vallásának elkészítését. Email: 
adobevallas.egri@gmail.com, 06-
31/782-6906, 06-30/927-5534,
Egri Andrea_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, engedé-
lyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-biz-
tonsági tanácsadás, gáz-ipari mû-
szaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó Jenõ
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816 EXP-
RESSZ munka. Mindenféle cipõ,
táska, lószerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cipzár
cseréje. Póráz, nyakörv, derékszíj
kapható. Ringlizés, patentozás.
Munkaruházat! Nyitva: H: szün-
nap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18, SZ:
8-12, Ebédidõ 12-13

Tapolcán hízók kb. 150 kg és szil-
veszteri malacok kb. 15-20 kg el-
adók. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-30/317-1385, 06-30/857-6101_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fa-
teknőt, famelencét, porcelánokat,
régi fazekakat, edényeket, kovács
üllőt, nagy satut és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Hévízi üdülőjog január 17-től január
30-ig kiadó. Tel.: 06-87/321-500_____________________________

Selyemkakasok eladók. Tel.: 06-
20/443-3151_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és fe-
lültöltős automata mosógép, mik-
ró, Bosch és AEG porszívó kitűnő ál-
lapotban eladó. T.: 06-30/405-4552_____________________________

Fekete nőstény cicát találtunk,
ideiglenes befogadónál várja a
gazdi jelentkezését Tapolcán. Tel.:
06-20/489-4367_____________________________

130 kg-os hízósertések eladók.
Tel.: 06-30/9752-443_____________________________

Eladó egy erős, fém szüretelő kád
(200x100x66 cm) 15000 forintért,
továbbá kanapé és 2 fotel, vala-
mint 2 fotelágy jelképes áron.
Tel.: 06-20/344-5475_____________________________

12 hetes kan kiskutya gazdát ke-
res Balatongyörökön. Tel.: 06-
30/825-3060_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Takarmány árpa, búza és kukori-
ca, valamint széna, szalma és
lucerna bálák eladók! Tel.: 06-
30/900-27-11_____________________________

EL-GO elektromos hajtású 3 ke-
rekű, moped jó akkumulátorokkal
és töltővel eladó. Felnőtt 2300 ml-
es nadrágpelenka 30 db/csomag,
kialkudott áron eladó. Tel.: 06-
70/203-9999_____________________________

MTZ-re feljavított önindító eladó,
MTZ-re hidraulika szivattyú és
szervo szivattyú eladó. MTZ-re
hátsó vonópad vonószemmel el-
adó. Tárcsa csapágy hüvelyével
együtt eladó. Villanymotor 380 V-
os, 3 kW-os, 1440-es fordulatú tal-
pas felfogatású eladó. Peremes fé-
kes, kapuemelő, új villanymotor el-
adó. Tel.: 06-70/203-9999_____________________________

II. világháborús hátizsák, csajka és
teveszőrrel bevont kulacs eladó. A
30-as évekből származó telepes rá-
dió eladó. Tel.: 06-70/203-9999_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra) ben-
zinmotoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész  45 cm-
es  220 V-os, Makita akkus ütve-
csavarozó, hordozható ipari  vent-
illátor 220 V, benzin és dízel oldal-
kihajtásos állómotorok 2-9 LE-ig,
Honda lapvibrátor, ágdaráló-kom-
posztáló gép, benzinmotoros tolo-
gatós és önjárós profi fűnyírók, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fű-
szegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fú-
rógép, menetorsós kuglihasító gép
6T  220V, állítható csőmenetvágó,
Honda és Briggs motoros kapáló-
gépek, gérvágók 210-305 mm át-
mérő,  elektromos csónakmotor,
5,5 mm-es légpuska új, CO patro-
nos légpuska 4,5-5,5 mm-es, oxi-
génpalackok,  új  McKenzie mtb. ke-
rékpárok,  Aprilia Habana chopper
50 cm3-es újszerű,   kerti össze-
csukható ruhaszárító eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018

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

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

Építőipari munkákat vállalunk in-
gyenes helyszíni felméréssel szak-
szerűen, precíz munkavégzés.
Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával! A hirdetés felmutató-
jának 10% kedvezmény a vég-
összegből. Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

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

_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/956-7005_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre haj-
ló ágak levágása, alpintechnikai
módszerrel. Bozótirtás. Tel.: 06-
70/229-6598 (Pepe Alpin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kerítések burkolását. T.: 06-
30/273-3261_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany,
fûtésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerûen, olcsón.
T.: 06-20/348-2726_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tázást, parkettacsiszolást, szõnye-
gezést, gipszkartonozást, padló-
szőnyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, parafa burkolást, falszi-
getelést vállalok Tapolcán és kör-
nyékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

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

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés,
fóliázás, bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

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

SZOLGÁLTATÁS Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszegecselő
gép, ipari porszívók, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln  profi CO he-
gesztők 150 A, MOM műszerész
eszterga, Bosch – ELU (Dewalt) orr-
fűrészek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, termény-
daráló rostákkal 220V-os, benzin-
motoros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kg-os, kom-
binált gyalugépek 205-260  mm-es
új, egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-160
A  Avis, központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sövény-
vágók,  kardánhajtású szalagfű-
rész tűzifához, kisméretű újszerű ka-
pálógépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó   eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi kis-
gépét beszámítom! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari  fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gáz-oxigénhegesztő,
JLO- Solo -Oleo Mac -Echo  háti
permetezők, Maruyama slagos
permetező, Stihl  fűrész, fűkasza,
bozótirtó, lombszívó-fúvó gépek,
benzinm otoros és elektromos sö-
vényvágók,  Kärcher-Euroclean-
Wap hideg- és melegvizes  profi
sterimók 220/380V, benzinmotoros
és elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízelmo-
toros aggregátorok, akkutöltők  6-
12-24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű láncfű-
részek, keringető szivattyú fűtéshez,
kéthengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma el-
adó. Szállítás megoldható! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga tisz-
tító gép,  asztali és állványos fúró-
gépek 220/380V, Ryobi ácsgyalu,
páraelszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V, hó-
marók, benzinmotoros önjáró  lomb-
szívó  75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros  új,  elektromos lomb-
szívó-fúvó,  Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, lánc-
fűrészlánc élező, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újszerű,
benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, Makita akkus
gérvágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vizes),
diesel hőlégbefúvó 15-25 KW,
szeg- és kapocsbelövő 5-15 cm le-
vegős, szárított paprika daráló,
kézi parkettázó fűrész 220V-os új,
karos kisflex satuval, csúszósines
szalagparkettázó fűrész 220V, fa-
eszterga 1000 mm, 2  késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, masz-
százsmatrac,  Yamaha Mint újsze-
rű robogó  eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

TŰZIFA )

Dream Team Étterembe pizza-
szakácsot keresünk éves állásra.
Betanítást vállalunk. Tel.: 06-
30/9019-849_____________________________

Szakácsot, főzőnőt, konyhai ki-
segítőt egész éves állásra fel-
veszünk Révfülöpre, az Evangé-
likus Oktatási Központba. Je-
lentkezni lehet a revfulop@
lutheran.hu e-mail címen fény-
képes önéletrajzzal vagy 2019. ja-
nuár 12-én 9-15 óra között sze-
mélyesen (Révfülöp, Füredi út 1.)
vagy egyeztetett időpontban (06-
20/770-3829). Amit nyújtunk:
biztonságos munkahely, szép és
családias munkakörnyezet, biz-
tos jövedelem, kiszámítható jövő,
útiköltség térítés, ingyenes mun-
kahelyi étkezés. Amit elvárunk:
megbízhatóság, szakmai igé-
nyesség, alkalmazkodás. _____________________________

A Tapolcai Járásbíróság sürgő-
sen munkatársat keres büntető
jegyzőkönyvvezetői feladatok el-
látására középfokú végzettség-
gel és gépírói bizonyítvánnyal. 
Jelentkezés: birosag_tapolca@
tapolca.birosag.hu_____________________________

Kiemelt munkabérrel éves állás-
ra keresünk pultost Tapolcára a
Konzerv Bisztróba! Érdeklődni a
06-70/883-8880 telefonszámon!_____________________________

Mérlegképes könyvelői és köz-
gazdasági, pénzügyi végzettség-
gel rendelkező munkatársat keres
a tapolcai Sz-L Bau Kft. Jelent-
kezés önéletrajzzal: hr@szlbau.hu;
06-87-411 954

Dr. Köröskényi Kálmán értesíti pá-
cienseit, hogy december 20-tól feb-
ruár 04-ig a rendelés szünetel. A
szájhigiéniás tanácsadás üzemel. _____________________________

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734_____________________________

Szívből köszöntjük VÖRÖS BÉ-
LÁNÉT Lesencefaluban 85. szü-
letésnapja alkalmából és kívá-
nunk, jó erőt egészséget. Lánya,
veje, unokái és dédunokája

Aktív, ráérő hölgyet keresek. Tel.:
06-20/921-0747 
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(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 14.00 - 20.00
05.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Lesencetomaj zártkerti részén a
Balatonra és a bazalthegyekre pa-
norámás, állandó lakásra alkal-
mas, 88 m2-es lakóterületű, ga-
rázzsal, pincével rendelkező kitűnő
állapotú hétvégi ház, 3 fázis áram-
mal, fúrt kúttal, hidroforral, veze-
tékes vízzel 3317 m2 telekkel eladó.
Ir.ár: 16 mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolcán a keleti városrészben 4.
emeleti, 1 egész, 2 fél szobás, szi-
getelt falú, jó rezsijű társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 12,5 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Révfülöpön nagyon szép balato-
ni panorámás kis hétvégi ház ve-
zetékes vízzel, villannyal, 1455 m2-
es telekterülettel eladó. Ir.ár: 4,9
mFt. T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterüle-
tű, felújított nappali + 1 egész +
1 félszobás, dryvit szigeteléses,
központi fűtéses családi ház eladó.
Ir.ár: 17,5 mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencefalu zártkerti részén ba-
latoni panorámás kb. 24 m2-es
házrom felújításának lehetőségé-
vel, 4233 m2-es telek eladó. Ir.ár:
1 mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 70 m2-
es lakóterületű, jó állapotú, köz-
ponti fűtéses családi ház 843
m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár:
23,5 mFt. T.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Ki-
zárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi vevő-
körrel! Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Eladó Csobánc, Diszeli oldalán
2877 m2-es terület, rajta 31 m2-es
kis ház, alatta pince, présház, nagy
víztároló. Tel.: 06-30/844-7234_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyiben
megbíz minket lakása, családi
háza, nyaralója, pincéje, építé-
si telke, mezőgazdasági  ingat-
lanja eladásával, mi gyorsan, jó
áron értékesítjük. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Szántóföld (2633 m2, 019/24
hrsz) eladó Szigligeten a Tapolca
patak és Ciframajori bejáró közt. Ár:
300.000 Ft. Tel.: 06-87/461-172_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgálatok,
napelemes rendszerek tervezé-
se. EURA MÉRNÖKIRODA Kft.
06-20/4067-310_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es,
két önálló bejárattal rendelkező,
kétszintes, jó állapotú, 2003-ban
épült  családi ház, 640 m2 telek-
kel, kerttel.  (téglaépítésű, cse-
réptetős, egyedi gázfűtés, össz.
közmű) Irányár: 26,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:
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Idősgondozást vállalok Tapolcán 8-
15 között, hétvégén nem! 20 éves
tapasztalattal. Tel.: 06-30/490-1997_____________________________

Háztartási gépek márkaszervize!
Garanciális és készpénzes javí-
tás, klímatelepítés, szerviz. Új gé-
pek kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó Gá-
bor háztartási gépszerelő. T.:
06-20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Cserépkályha, kandalló és ke-
mence tervezése, építése, átra-
kása garanciával. Tel.: 06-70/3392-
422, www.balatonkalyha.hu_____________________________

Szőlőmunkákat, metszési mun-
kát valamint nagy területek fű-
kaszálását, területrendezést vál-
lalunk. Tel.: 06-30/613-6743_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilize-
res autókulcsok másolása, kulcs-
házak, távirányítók, kapunyitó
távirányítók, kés-, húsdaráló kés-
és metszőolló-élezés. Tapolca,
Sütő A. u. 3. Tel.: 06-20/9855-898_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok,
viaszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, bejá-
rati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP Tel.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáflik,
kerítésdeszkák, műszárított fű-
részáruk folyamatosan kaphatók.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyula-
keszi u. ASZTALOS FATELEP T.:
06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyí-
lászárók, ablakpárkányok, redő-
nyök, szúnyoghálók, nagyon ked-
vező áron. VEMI-2003 Kft. Tapol-
ca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Szőlőművelőt keresek szigligeti
600 tőke, alacsony kordon mű-
velésű, olaszrizling szőlőm mű-
velésére metszéstől szüretig 2019
tavaszától. Dr. Fock Károly, +36-
30-475-2340_____________________________

Friss datolya 700 gr 800 Ft eladó.
Tel.: 06-30/203-9230_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. Tel.: 06-30/469-1461

JÁRMÛ sYx
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A Kővágóörsi Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot írt ki óvodape-
dagógus munkakör betöltésére,
határozatlan időre. A pályázat
megtekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata honlapján_____________________________

Állandó csapatunkat bővíte-
nénk. Cukrász,  pultos- fel-
szolgáló, konyhai kisegítő mun-
katársakat keresünk. Éves ál-
lást,  heti két szabadnapot,
szabadságot, versenyképes fi-
zetést kínálunk. Igényességet,
gyakorlottságot, fejlődésre való
törekvést várunk. Munkavégzés
helye: Köveskál, Kővirág. Tá-
jékozódni, érdeklődni a
www.kovirag.hu weboldalon,
vagy a 06 31 324 8498-as tele-
fonszámon szíveskedjenek_____________________________

Csomagolási, és apróbb ösz-
szeszerelési feladatok ellátá-
sára keresünk munkavállalókat
Tapolca közelében! Két mű-
szakos munkarend! Jelentkez-
ni a 06-70/380-1553-as tele-
fonszámon lehet! _____________________________

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női-, férfi munkaerőt! 2
műszak, 8 órás munkarend, ru-
házat-, szállítás- és napi egy ét-
kezés biztosított! Fizetés:délelőt-
tös műszak 800 ft/óra, délutános:
900 ft/óra, túlóra: 1000 ft/óra.
Ugyanitt keresünk gépbeállító-
és betanított műszerész munká-
ra dolgozókat kiemelt bérezéssel!
Érdeklődni a 70/6395142-es, a
70/6396298-as telefonszámon,
vagy a tutifixagro@gmail.com e-
mail címen!_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel
Balaton****superior , Bock
Bisztró Balaton étterem keres
FELSZOLGÁLÓ kollégát éves
állásra. Bérezés: átlag nettó
220.000,- Ft + bejárás támo-
gatás. Jelentkezés önéletrajz-
zal: sales@hotelzenit.hu vagy
+36 30 217 9981_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel
Balaton****superior keres
MASSZŐR kollégát éves állásra.
Bérezés: átlag nettó 172.000,- Ft
+ bejárás támogatás.   Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal:
sales@hotelzenit.hu._____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés:  H-P: 7-16-ig Tel.:
+36-30/249-4699, 87/466-175

Tapolcán a kertvárosban  közel a
belvároshoz kétszintes sorházi la-
kás kis udvarral, kerti kiülővel eladó.
Ár.: 18,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyiben
megbíz minket lakása, családi
háza, nyaralója, pincéje, építési
telke, mezőgazdasági  ingatlanja
eladásával, mi gyorsan, jó áron ér-
tékesítjük. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a Dobó lakótelepen 2 szo-
bás földszinti, felújított lakás eladó.
Ár: 11 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es la-
kás nagy erkéllyel, felújítva, beé-
pített konyhával a Kazinczy téren.
Tel.: 06-70/391-0377_____________________________

Eladó lakás Tapolcán a város-
központban, 57 m2-es felújított
téglalakás eladó. 15,5 mFt. Tel.:
06-30/2324-250_____________________________

Tapolcán belvárosban 59 m2-es
2 szoba + étkezős, felújított lakás
eladó. Ár: 14,9 mFt. Tel.: 06-
30/273-0453_____________________________

Tapolcán központban 2 szobás la-
kás téglaépületben eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20/355-
5848_____________________________
Tapolcán az Ady utcában,  4 -es
társasházban eladó 1 + 2 félszo-
bás 65 m2-es lakás, gáz konvek-
tor és cserépkályha fűtéses + ga-
rázs. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 06-70/374-0080, vagy 
csababadacsony@gmail.com_____________________________

Tapolcán az Y-ban eladó egy 76
m2-es, 2. emeleti 3 szobás, jó ál-
lapotú déli fekvésű lakás nagy er-
kéllyel. Ár: 13,7 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

59 m2-es, 4. emeleti, felújított, Y-
i lakás eladó. Tel.: 06-20/5777-235

Tapolcán a Május 1. utcai ga-
rázssoron garázs kiadó. Tel.: 06-
30/454-7628_____________________________

Halápi úton kizárólag gépkocsi tá-
rolására garázs kiadó. Tel.: 06-
30/376-6690_____________________________

Keresek eladó garázst Tapolcán.
Tel.: 06-20/433-1689

Sürgősen keresek legalább 2
szobás albérletet Tapolcán! Min-
den megoldás érdekel! Tel.: 06-
20/388-9279_____________________________

Tapolcán a Május 1. utcában
2,5 szobás lakás nemdohányzó,
jövedelmét igazolni tudó bérlő ré-
szére hosszútávra kiadó. A lakás
félig bútorozott, gázkonvektoros.
Házi állat kizáró ok. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 06-20/285-7802_____________________________

Tapolcán belvárosi liftes társas-
házban albérlet hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-30/9947-623_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalem-
ber részére albérlet kiadó. Tel.: 06-
70/775-3298_____________________________

Tapolca központjában csendes fek-
vésű, déli tájolású, határozottan kis
rezsijű, szigetelt falakkal, ablakokkal
rendelkező, 36 m2-es, jó állapotú, bú-
torozatlan, 1 szobás lakás kiadó
nemdohányzó, háziállatot nem tar-
tó, megbízható bérlő számára. Bér-
leti díj 50.000 Ft/hó. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: T.: 06-20/915-6635

Balatonedericsi strandon bejá-
ratott, jó forgalmú büfé teljes be-
rendezéssel eladó. Ár: 7,5 MFt
Tel.: 06-30-860-2010

GARÁZS

KIADÓ
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Akciós Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi
melléktermék (parketta és szél-
deszka) méretre vágva, konyha-
készen kiszállítva eladó. T.: 06-
30/339-7950_____________________________

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

Kiváló minőségű száraz cser,
akác tűzifa eladó 28.000 Ft
(1x1x1,7), 16.000 Ft (1x1x1). Vá-
lassz a korrektséget. Tel.: 06-
30/604-2395

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Kőművest vagy kőműves mun-
kához is értő segédmunkást kie-
melt bérezés-sel azonnali kez-
déssel alkalmaznék Tapolca von-
záskörzetéből. 2-3 fős brigád je-
lentkezését is szívesen fogad-
nám. Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

Munkájára igényes kőművesek és
burkolók jelentkezését várom kül-
földön történő munkavégzésre Né-
metország, München. Német nyelv-
tudás és vezetői engedély előny, de
nem feltétel. Szállás biztosítva. Ki-
utazásban tudunk segíteni. Német
bejelentett állás. Tel.: 06-20/998-
8181, 01607570588, 
primagericht@gmail.com_____________________________

Üzletünk lakástextil részlegére
olyan kolléganőt keresünk aki szí-
vesen megtanulná a függönyök
szabását, varrását, eladását. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal
személyesen vagy e-mailben a 
tapolca@profipadlo.hu címen. Tel.:
06-87/412-097, 06-20/330-3991_____________________________

Ábrahámhegyi szálláshely taka-
rító munkatársat keres. Tel.: 06-
20/230-7990_____________________________

Locomotív Sörözőbe éves állás-
ra pultost felveszek. Tel.: 06-
20/9240-981_____________________________

Vagyonőröket keresünk Tapolcára,
Keszthelyre, Veszprémbe üzlet őr-
zésre, kiemelt bérrel, alkalmazotti
jogviszonyba. Tel.: 06-70/228-5814_____________________________

Tapolcai pékségünkbe eladót fel-
veszünk. Kifejezetten kedves, szor-
galmas, jó kommunikációs ké-
pességekkel rendelkezők jelent-
kezését várjuk önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára munkatársat keres. Tel.: 06-
30/424-7094_____________________________

Badacsonyörsi Folly Arboré-
tumba munkájára igényes, kerté-
szeti és építészeti segédmunkást
keresünk. Elvárások: önálló mun-
kavégzés és munkára való igé-
nyesség, nagyfokú munkabírás,
megbízhatóság, bejárás saját gép-
járművel. Tel.: 06-70/453-2896_____________________________

Azonnali kezdéssel keresünk sző-
lőmunkára alkalmi munkaválla-
lókat. Tel.: 06-30/217-9283_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus munkakör be-
töltésére, határozatlan időre. Az ál-
lás betöltése esetén szolgálati
lakás biztosítható. A pályázat
megtekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata honlapján.

ÁLLÁS -,

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kárpi-
tozása, javítása. Bőr bútorok javí-
tása, áthúzása, ponyvák javítása,
készítése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr, műbőr
választék. Kisgyörgy János kárpi-
tos 8300 Tapolca, Kinizsi Laktanya
T.: 06-20/465-8854_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális beüze-
melése, javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrendsze-
rek karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivitele-
zését vállalom. Hívjon bizalommal.
Kozák Zoltán Tel.: 06-20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész keres-
kedés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrá-
tort, döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és
még sok mindent. Érd.: Marton
Gépkölcsönzõ Tapolca, József A.
u. 12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Kiemelkedő tapasztalattal rendel-
kező gépészmérnök vállalja komo-
lyabb családi házak, intézmények
építési engedélyezési- és kiviteli ter-
vezését, akár más szakágak bevo-
násával is. Új építés-Felújítás-Meg-
újuló energiák-Ipari technológiák.
M.: +36-30/383-2928_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől –
szüretig minden, ami szőlő. Valamint
permetezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák kivá-
gását, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Vízvezeték-fűtésszerelés és
egyéb épületgépészeti munkákat
vállalunk. Tel.: 06-30/379-8551,
06-30/9478-233_____________________________

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán,
Keszthelyen és vonzáskörze-
tükben. Hívásra, házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30/467-4279_____________________________

Cserépkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása, akár központi fű-
téssel is. Uitt: kőműves és bur-
kolómunkákat vállalunk! Tel.: 06-
30/240-3900, 06-88/655-836

Tapolcán a kertvárosban kétszin-
tes ház + külön bejáratos apart-
man eladó vagy lakásra, kisebb
családi házra cserélhető. Ár: 20,9
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Somlójenőn 5262 m2 építkezés-
re, vállalkozásra alkalmas belte-
rületi telek eladó. Ár: 2,2 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Révfülöpön 100 méterre a strand-
tól felújítandó, 3 szintes ház par-
kosított telekkel eladó. Ár: 21,99
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Delta-Balaton építési telket kínál
Balatongyörökön, Gyenesdiáson,
Tapolcán és Mindszentkállán. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Mindszentkállán eladó egy 1730
m2-es építési telek, melynek 25
%-a beépíthető. Víz, villany, csa-
torna van, gáz az utcában. Ár: 6,49
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Badacsonytördemic- Lábdihe-
gyen 250 méterre a strandtól két
különálló ház két garázzsal, kúttal
egy telken belül, panorámával a
Badacsonyra, részben a Balaton-
ra eladó. Ár: 29 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Badacsonytördemicen balatoni
körpanorámás telek 60 m2-es
pince-présházzal, teljes berende-
zéssel eladó. Ár: 9 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Hévízen 30 m2-es földszinti, fel-
újított apartman lakás eladó. Ár:
12,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán frekventált helyen 4845
m2-es belterületi telken, víz, vil-
lany, gáz közművel 1212 m2-es
épület eladó. Kiváló lehet keres-
kedelmi, ipari, raktározási célra
egyaránt. Irányár 55m+áfa. Tel.:
06-70/4545-176_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben el-
adó egy 94 m2-es,  4 szobás, két-
szintes, összkomfortos, jó állapotú
sorházi családi ház, hátsó, kb. 40
m2-es önálló kerttel, terasszal, elől
szintén önálló telekrésszel, vala-
mint vállalkozásra is alkalmas 16
m2-es önálló kis házzal. Ár: 23,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesencetomajon 100 m2-es jó ál-
lapotú, cseréptetős családi ház,
külön nyári konyhával, 200 m2  jó
állapotú gazdasági épületekkel
2.240 m2 telken, teljes közművel
eladó. Ár: 9,9 M Ft!!! Tel: +36 70
376 782_____________________________

Balatoni örök panorámás, belte-
rületi építési telek! Badacsony-
tomajon 150 m-re a Balatontól,
2100 m2 panorámás, belterületi
telek eladó, 15 % beépíthetőség-
gel. Ár: 29,9 M Ft Tel: +36-
70/376-7820_____________________________

Badacsonytördemic külterüle-
tén 3000 m2-es mezőgazdasági
terület eladó. Érdeklődni a 06-
30/868-1361-es számon lehet-
séges._____________________________

Badacsonyi hegyen 7736 m2-es
jó termő olasz rizling ültetvény el-
adó. Érdeklődni a 06-30/868-
1361-es számon lehetséges. 

Tapolcán a Fenyves utcában 4-es
társasházban, 2 szintes lakás ga-
rázzsal eladó. Ir.ár: 23 mFt. Tel.:
06-20/435-7493_____________________________

Tapolcán, Egry utcában, 59 m2-
es, 1+2 félszobás, erkélyes, 4.
emeleti lakás áprilisi költözéssel
eladó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-
20/922-4445

LAKÁS AC1Bdg

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítását
és bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsõlapok, szegélylécek
gyártását vállaljuk. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvona-
lazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Hon-
véd u. 3.; www.szilasikofarago.hu
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával! Há-
romi Zsolt, 06-30/617-8008 Le-
senceistvánd_____________________________

Könyvelő vállalja gazdasági tár-
saságok, egyéni vállalkozások tel-
jeskörű könyvelését, bérszámfej-
tését, magánszemélyek adóbe-
vallásának elkészítését. Email: 
adobevallas.egri@gmail.com, 06-
31/782-6906, 06-30/927-5534,
Egri Andrea_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, engedé-
lyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-biz-
tonsági tanácsadás, gáz-ipari mû-
szaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó Jenõ
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816 EXP-
RESSZ munka. Mindenféle cipõ,
táska, lószerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cipzár
cseréje. Póráz, nyakörv, derékszíj
kapható. Ringlizés, patentozás.
Munkaruházat! Nyitva: H: szün-
nap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18, SZ:
8-12, Ebédidõ 12-13

Tapolcán hízók kb. 150 kg és szil-
veszteri malacok kb. 15-20 kg el-
adók. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-30/317-1385, 06-30/857-6101_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fa-
teknőt, famelencét, porcelánokat,
régi fazekakat, edényeket, kovács
üllőt, nagy satut és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Hévízi üdülőjog január 17-től január
30-ig kiadó. Tel.: 06-87/321-500_____________________________

Selyemkakasok eladók. Tel.: 06-
20/443-3151_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és fe-
lültöltős automata mosógép, mik-
ró, Bosch és AEG porszívó kitűnő ál-
lapotban eladó. T.: 06-30/405-4552_____________________________

Fekete nőstény cicát találtunk,
ideiglenes befogadónál várja a
gazdi jelentkezését Tapolcán. Tel.:
06-20/489-4367_____________________________

130 kg-os hízósertések eladók.
Tel.: 06-30/9752-443_____________________________

Eladó egy erős, fém szüretelő kád
(200x100x66 cm) 15000 forintért,
továbbá kanapé és 2 fotel, vala-
mint 2 fotelágy jelképes áron.
Tel.: 06-20/344-5475_____________________________

12 hetes kan kiskutya gazdát ke-
res Balatongyörökön. Tel.: 06-
30/825-3060_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Takarmány árpa, búza és kukori-
ca, valamint széna, szalma és
lucerna bálák eladók! Tel.: 06-
30/900-27-11_____________________________

EL-GO elektromos hajtású 3 ke-
rekű, moped jó akkumulátorokkal
és töltővel eladó. Felnőtt 2300 ml-
es nadrágpelenka 30 db/csomag,
kialkudott áron eladó. Tel.: 06-
70/203-9999_____________________________

MTZ-re feljavított önindító eladó,
MTZ-re hidraulika szivattyú és
szervo szivattyú eladó. MTZ-re
hátsó vonópad vonószemmel el-
adó. Tárcsa csapágy hüvelyével
együtt eladó. Villanymotor 380 V-
os, 3 kW-os, 1440-es fordulatú tal-
pas felfogatású eladó. Peremes fé-
kes, kapuemelő, új villanymotor el-
adó. Tel.: 06-70/203-9999_____________________________

II. világháborús hátizsák, csajka és
teveszőrrel bevont kulacs eladó. A
30-as évekből származó telepes rá-
dió eladó. Tel.: 06-70/203-9999_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra) ben-
zinmotoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész  45 cm-
es  220 V-os, Makita akkus ütve-
csavarozó, hordozható ipari  vent-
illátor 220 V, benzin és dízel oldal-
kihajtásos állómotorok 2-9 LE-ig,
Honda lapvibrátor, ágdaráló-kom-
posztáló gép, benzinmotoros tolo-
gatós és önjárós profi fűnyírók, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fű-
szegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fú-
rógép, menetorsós kuglihasító gép
6T  220V, állítható csőmenetvágó,
Honda és Briggs motoros kapáló-
gépek, gérvágók 210-305 mm át-
mérő,  elektromos csónakmotor,
5,5 mm-es légpuska új, CO patro-
nos légpuska 4,5-5,5 mm-es, oxi-
génpalackok,  új  McKenzie mtb. ke-
rékpárok,  Aprilia Habana chopper
50 cm3-es újszerű,   kerti össze-
csukható ruhaszárító eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018

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

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

Építőipari munkákat vállalunk in-
gyenes helyszíni felméréssel szak-
szerűen, precíz munkavégzés.
Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával! A hirdetés felmutató-
jának 10% kedvezmény a vég-
összegből. Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

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

_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/956-7005_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre haj-
ló ágak levágása, alpintechnikai
módszerrel. Bozótirtás. Tel.: 06-
70/229-6598 (Pepe Alpin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kerítések burkolását. T.: 06-
30/273-3261_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany,
fûtésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerûen, olcsón.
T.: 06-20/348-2726_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tázást, parkettacsiszolást, szõnye-
gezést, gipszkartonozást, padló-
szőnyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, parafa burkolást, falszi-
getelést vállalok Tapolcán és kör-
nyékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

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

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés,
fóliázás, bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

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

SZOLGÁLTATÁS Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszegecselő
gép, ipari porszívók, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln  profi CO he-
gesztők 150 A, MOM műszerész
eszterga, Bosch – ELU (Dewalt) orr-
fűrészek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, termény-
daráló rostákkal 220V-os, benzin-
motoros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kg-os, kom-
binált gyalugépek 205-260  mm-es
új, egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-160
A  Avis, központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sövény-
vágók,  kardánhajtású szalagfű-
rész tűzifához, kisméretű újszerű ka-
pálógépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó   eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi kis-
gépét beszámítom! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari  fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gáz-oxigénhegesztő,
JLO- Solo -Oleo Mac -Echo  háti
permetezők, Maruyama slagos
permetező, Stihl  fűrész, fűkasza,
bozótirtó, lombszívó-fúvó gépek,
benzinm otoros és elektromos sö-
vényvágók,  Kärcher-Euroclean-
Wap hideg- és melegvizes  profi
sterimók 220/380V, benzinmotoros
és elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízelmo-
toros aggregátorok, akkutöltők  6-
12-24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű láncfű-
részek, keringető szivattyú fűtéshez,
kéthengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma el-
adó. Szállítás megoldható! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga tisz-
tító gép,  asztali és állványos fúró-
gépek 220/380V, Ryobi ácsgyalu,
páraelszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V, hó-
marók, benzinmotoros önjáró  lomb-
szívó  75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros  új,  elektromos lomb-
szívó-fúvó,  Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, lánc-
fűrészlánc élező, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újszerű,
benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, Makita akkus
gérvágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vizes),
diesel hőlégbefúvó 15-25 KW,
szeg- és kapocsbelövő 5-15 cm le-
vegős, szárított paprika daráló,
kézi parkettázó fűrész 220V-os új,
karos kisflex satuval, csúszósines
szalagparkettázó fűrész 220V, fa-
eszterga 1000 mm, 2  késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, masz-
százsmatrac,  Yamaha Mint újsze-
rű robogó  eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

TŰZIFA )

Dream Team Étterembe pizza-
szakácsot keresünk éves állásra.
Betanítást vállalunk. Tel.: 06-
30/9019-849_____________________________

Szakácsot, főzőnőt, konyhai ki-
segítőt egész éves állásra fel-
veszünk Révfülöpre, az Evangé-
likus Oktatási Központba. Je-
lentkezni lehet a revfulop@
lutheran.hu e-mail címen fény-
képes önéletrajzzal vagy 2019. ja-
nuár 12-én 9-15 óra között sze-
mélyesen (Révfülöp, Füredi út 1.)
vagy egyeztetett időpontban (06-
20/770-3829). Amit nyújtunk:
biztonságos munkahely, szép és
családias munkakörnyezet, biz-
tos jövedelem, kiszámítható jövő,
útiköltség térítés, ingyenes mun-
kahelyi étkezés. Amit elvárunk:
megbízhatóság, szakmai igé-
nyesség, alkalmazkodás. _____________________________

A Tapolcai Járásbíróság sürgő-
sen munkatársat keres büntető
jegyzőkönyvvezetői feladatok el-
látására középfokú végzettség-
gel és gépírói bizonyítvánnyal. 
Jelentkezés: birosag_tapolca@
tapolca.birosag.hu_____________________________

Kiemelt munkabérrel éves állás-
ra keresünk pultost Tapolcára a
Konzerv Bisztróba! Érdeklődni a
06-70/883-8880 telefonszámon!_____________________________

Mérlegképes könyvelői és köz-
gazdasági, pénzügyi végzettség-
gel rendelkező munkatársat keres
a tapolcai Sz-L Bau Kft. Jelent-
kezés önéletrajzzal: hr@szlbau.hu;
06-87-411 954

Dr. Köröskényi Kálmán értesíti pá-
cienseit, hogy december 20-tól feb-
ruár 04-ig a rendelés szünetel. A
szájhigiéniás tanácsadás üzemel. _____________________________

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734_____________________________

Szívből köszöntjük VÖRÖS BÉ-
LÁNÉT Lesencefaluban 85. szü-
letésnapja alkalmából és kívá-
nunk, jó erőt egészséget. Lánya,
veje, unokái és dédunokája

Aktív, ráérő hölgyet keresek. Tel.:
06-20/921-0747 

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./1.   2019. január 12.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu

Tapolcán a Berzsenyi D. u. 74.

(Sparral szemben az Y-ok felé)

Tel.: 06-70/618-0513

Nyitvatartás: K-CS: 7.30-16.00,
P: 7.30-18.00, SZO.: 7.30-11.30

(Folyamatos nyitvatartás!)

TOJÁSBOLT

További méretek is kaphatók,
viszonteladóknak további kedvezmény!

38 Ft
(559 Ft/kg)

33 Ft
(569 Ft/kg)

„L” tojás:
(63-73 gr/db)

„M” tojás:
(53-63 gr/db)

KÖRÚTI SZÍNHÁZ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából

GELLÉRTHEGYI

ÁLMOK

Karinthy Ferenc

színjáték 2 részben

Jegyár: 1000 Ft

Fiú:
Lány:
Rendezte:

Oroszi Tamás
Placskó Emese
Galambos Zoltán

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

2019. január 22. 18 óra

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

Érd.: 06-70/369-8655

(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas

indul Tapolcán 2019. január 23-tól.
Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft • Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft

MASSZÁZSTANFOLYAMMASSZÁZSTANFOLYAM

Fny.sz. 00777/2012

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu

6

6

6

6
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JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06-70/610-0064-es telefonszámon.

Csörgess meg, visszahívunk!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY, HÁROM VAGY FOLYAMATOS MŰSZAKBAN

ÉS
MUNKAKÖRBEN!

OPERÁTOR, ÖSSZESZERELŐ GÉPKEZELŐ

Amit biztosítunk számodra:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE

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

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

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt Üzleteiben
nem  tartózkodhatnak.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 08.00 - 14.00
07.00 - 19.00

Nyitvatartási idő

kft.nyomda

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

Tanfolyam indul: AM , A1, A1-B-vel, A2, A, B kategóriákban.(moped)

Beiratkozás: 2019. 01. 14-én hétfőn 17 órakor és 16-án szerdán 18 órakor

Kedvező árak, részletfizetés! B kategória esetén akár 25000 Ft állami támogatás!

Tájékozódjon, érdeklődjön és ha döntött, tisztelettel várjuk jelentkezését.
Varga Ferenc iskolavezető

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

Helyszín: Tapolca, Kazinczy tér 4. Kazinczy Ferenc Ált. Isk.  116-os terem.

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2018. harmadik negyedév:
(AM: KK 41.400 Ft, A1: KK 77.600 Ft, A1 (B): KK 22.400 Ft ,

A2: KK 79.300 Ft, B: KK 219.225 Ft, AKO (%) B: 145,32 %, VSM (%) B (elm.) 82,76 %)
A: KK  111.000 Ft,

B (gyak.) 60,00 %,

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,

ruházat-, szállítás- és napi
egy étkezés biztosított!

Fizetés:
délelőttös műszak 800 Ft/óra,

délutános: 900 Ft/óra,
túlóra: 1000 Ft/óra.

Ugyanitt keresünk gépbeállító-
és betanított műszerész munkára
dolgozókat kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni
a 06-70/639-5142-es,
a 06-70/639-6298-as
telefonszámon, vagy

a tutifixagro@gmail.com
email címen!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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KÚTTISZTÍTÁS
Ipari, magán kutak szakszerű és alapos tisztítása,

kutak ásása, kútházak kivitelezése, köves-
és gyűrűs kutak javítása.

Vállaljuk szakszerű gyümölcsfa,
ipari szőlőterületek metszését,

sövényvágás, permetezés, kapálás, zöld munka.

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Szeretné, ha esküvőjén / rendezvényén mindenki otthonosan
érezné magát?

Helyszínt és megbízható csapatot keres?
Segítségre van szüksége a szervezésben?

Céges-, esküvői, ballagási, születésnapi
rendezvények teljeskörű lebonyolítása.

Lánybúcsúk, legénybúcsúk szervezése.

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

A pápai húsgyárba 2 műszakos
munkarendbe keresünk agilis

férfi- és női munkaerőt!

Délelőtt: 800 Ft/óra
Délután: 900 Ft/óra
Túlóra: 1000 Ft/óra

06-70/639-5142,
06-70/639-6298

tutifixagro@gmail.com

Bérezés:

Érdeklődni:

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés lapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés első csülök
Császárvég
Sertés apróhús (kolbászhús)
Sertés csontnélküli karaj
Sertés comb
Pápai gépsonka
Pápai főtt császárszalonna
Pápai lecsókolbász
Pápai Eszterházy sonka
Pápai májas
Zala felvágott

2019.01.07 - 2019.01.31-ig
995 Ft/kg

1.150 Ft/kg
599 Ft/kg
650 Ft/kg
799 Ft/kg

1.249 Ft/kg
1.045 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.399 Ft/kg

890 Ft/kg
2.499 Ft/kg

990 Ft/kg
1.099 Ft/kg

HÚSPATIKA
Tapolca, Fő tér 4. Ny.: H-P: 6.30-18.30, Szo.: 6.30-14

Kínálatunkból:Kínálatunkból:

Békacomb, koktélrák, fácán, házinyúl comb, liba, kacsa, malac,
borjú, sertés, baromfi. Pisztráng, keszeg, pontypatkó, fogasfilé kapható!

Fűszerek és BBQ szószok kaphatók!

sült kolbász, hurka,

saláták, szendvicsek, kávé

Reggelizőnkben:

sült csirke, oldalas,

SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!

Füstölt darabolt comb
Sertés párizsi
Sertés lapocka
Csontnélküli karaj
Oldalas
Csirkemellfilé

Hegyesi kenőmájas

Bolognai spagetti
Rántott sertés borda + hasáb vagy rizs
Rántott sajt + hasáb vagy rizs

Levesek 200 Ft-tól!
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690 Ft
790 Ft
790 Ft

2100 Ft/kg
999 Ft/kg
930 Ft/kg

1290 Ft/kg
1399 Ft/kg
1290 Ft/kg

860 Ft/kg
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www.palosiautosiskola.hu

Tanfolyamot indítunk: Tantermi ill. e-learning képzések formájában.
Motor A1(B-vel), AM, A1, A2, A és „B” kategóriákból.

Tel.: 87/322-436, 06-30/3136-427
Beiratkozás: jan. 11. péntek, 14. hétfő 15 órakor

Forgalmi vizsga - Keszthelyen!

Tp. GLÁZER u. 5-ben
E.V.S.M.= 52,94 %
F.V.S.M.= 42,86 %
Á.K.O.= -
Á.K.K.= 193.600 Ft

AUTÓS-MOTOROS ISKOLAPÁLOSI

Állami támogatás
„B” kat. 25.000 Ft.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Hagyományos acélszerkezetek összeállítása
• Hegesztési elő- és utómunkálatok

• Szakirányú szakmunkás/fémmegmunkáló végzettség
• Megbízható, pontos, precíz munkavégzés

• Megbízható, német tulajdonú stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem
• Magas műszakpótlékok (törvényhez képest)
• 13. havi fizetés
• Havi mozgóbér
• Munkatárs ajánlási program
• Bejárási támogatás (busz, vonat, autó)

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit kínálunk:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: hr@rhodius.com

LAKATOS
pozícióba.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Gyártásközi anyagmozgatási feladatok ellátása
• Anyagmozgások könyvelése vállalatirányítási rendszerben
• Kapcsolattartás a raktár és a gyártási terület között

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány /vezetőüléses és
gyalogkíséretű targonca/

• Magabiztos számítógépes felhasználói ismeretek
• Három műszakos munkarend vállalása

• Gyártói vagy ipari környezetben szerzett tapasztalat
• Raktárosi vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Képességek, amelyek előnyt jelenthetnek:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
hozzánk fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: andrea.toth@rhodius.com

ANYAGMOZGATÓ
pozícióba.

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

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

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

Szakirányú végzettség nem feltétel, de kiemelten fontos
a precizitás és az elhivatottság, előny a műszaki beállítottság.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Stari Sörfőzde
A tapolcai

Simonovics Edina
tel: +36 70 33 858 11, e‐mail: info@stari.hu

csapata erősítéséhez munkavállalókat keres
határozatlan időre az alábbi munkakörökbe:

SÖRFŐZŐ MUNKATÁRS,
ADMINISZTRÁTOR-ÁRUELŐKÉSZÍTŐ

SÖRFŐZŐ MUNKATÁRS,
ADMINISZTRÁTOR-ÁRUELŐKÉSZÍTŐ

Bélyegző
készítés
Bélyegző
készítés

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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